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PRELIMINAR. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM VIRTUDE DA
LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
PROCESSO  EM  FASE  DE  CONHECIMENTO.  ACERVO
PATRIMONIAL NÃO AFETADO. REJEIÇÃO.

A exegese  do art.  18,  "a",  da  Lei  n.  6.024/1974  induz a
suspensão de ações ajuizadas  em desfavor de entidades
sob  regime  de  liquidação  extrajudicial.  Todavia,  a
suspensão  não  alcança  as  ações  de  conhecimento,  isso
porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de
constrição judicial de bens da massa.

PREJUDICIAL.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  INOCORRÊNCIA.
CIÊNCIA  DO  FATO  GERADOR.  NEGATIVA  DO
PAGAMENTO  DO  PRÊMIO.  AÇÃO  INTERPOSTA  NO
PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO.

Em se tratando de ação de cobrança de indenização em
contrato de seguro de vida em grupo, o prazo prescricional
de fato é de um ano. Todavia, somente tem início a partir da
ciência inequívoca da negativa do pagamento e, na espécie,
a ação foi proposta nesse interregno. 

MÉRITO.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDENTE.  CONDENAÇÃO  NO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  INCIDÊNCIA  DO  CDC.
SEGURO  REVERSÍVEL.  FALECIMENTO  DO  CÔNJUGE.
RESISTÊNCIA DA SEGURADORA NO PAGAMENTO DO
PRÊMIO.  PRIMEIRA  PARCELA. INADIMPLÊNCIA.
PAGAMENTO  REALIZADO  COM  ATRASO.  AUSÊNCIA
DE  NOTIFICAÇÃO  DA  MORA.  NECESSIDADE.
RESCISÃO  UNILATERAL.  IMPOSSIBILIDADE.
CLÁUSULA  CONTRATUAL  ABUSIVA.
RECONHECIMENTO  DEVIDO.  ALEGADA  DOENÇA
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PREEXISTENTE.  EXAMES  PRÉVIOS  NÃO
REQUISITADOS.  RESPONSABILIDADE  DA
SEGURADORA.  PRÊMIO  DO  SEGURO  CABÍVEL.
SENTENÇA  ESCORREITA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

O contrato de seguro de vida tem caráter adesivo e deve ser
interpretado de forma mais benéfica ao consumidor.

É inadmissível a rescisão unilateral do contrato de seguro,
ainda que o consumidor esteja em atraso no pagamento de
parcela  do  prêmio,  se  ausente  a  prévia  notificação
informando eventual inadimplência, de modo a constituir a
mora.

Constatado que a cláusula limitativa – relativa ao período de
carência  –  foi  redigida  em desarmonia  com o art.  54  do
CDC, não há como manter as consequências dela advindas,
de modo a causar embaraço no pagamento do prêmio de
seguro. Por isso, presente o dever de indenizar. 

[…]  É assente na jurisprudência do STJ que não pode a
seguradora  recusar  a  cobertura  securitária  alegando  a
existência  de  doença  pré-existente  se  deixou  de  exigir,
antes da contratação, a realização de exames médicos pela
parte segurada. (AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel. Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E,
NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

 Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Federal de Seguros
S.A. buscando  reformar  a  sentença  (fls.  127/132)  proferida  pelo  Juízo  de
Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada por Rosalina Almeida da Silva em face do réu/apelante, que
julgou  procedente  o  pedido  condenando  a  seguradora  “ao  pagamento  do
Prêmio  relativo  ao  valor  segurado  no  montante  de  R$100.000,00  para  a
autora”, com as devidas atualizações.

Em razões  recursais,  o  apelante aduz,  preliminarmente,  que  a
Federal de Seguros se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial,
pugnando pela suspensão da ação, a fim de evitar o esvaziamento do acervo
patrimonial da empresa. Em seguida, suscita a prejudicial de prescrição ânua,
vez que a ação foi proposta mais de um ano após o falecimento do segurado.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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No mérito, necessidade de reforma da sentença, porquanto: i) a
indenização securitáriA foi negada, em face da falta de pagamento da primeira
parcela  do  prêmio.  A  cláusula  contratual  previa  o  pagamento  para  o  dia
15/10/2006, mas como recaiu em um domingo, passou a cobrança para o dia
16/10/2006. Ainda assim, o pagamento não foi realizado, ocorrendo apenas no
dia 17//10/2006. ii) por disposição legal, não haverá direito a indenização se o
segurado estiver em mora no pagamento do prêmio; iii) o pagamento do seguro
constitui enriquecimento ilícito; iv) inexiste cláusula abusiva no contrato; v) o
sinistro  ocorreu  no  dia  16/10/2016,  um  dia  antes  do  aperfeiçoamento  do
contrato  do  seguro,  não  configurando  o  direito  da  apelada  em  receber  o
pagamento da indenização securitária; vi) além disso, o pagamento da primeira
parcela  ocorreu  após  o  sinistro;  vii)  doença  preexistente  do  segurado,
sonegada no ato da contratação; viii) suspensão da incidência de juros face a
seguradora encontrar em processo de liquidação.

Ao  fim,  requer  o  provimento  integral  do  recurso,  com  a
improcedência do pedido, fls. 151/164.

Intimada para apresentar contrarrazões, a apelada quedou inerte,
fls. 176/177.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e
no mérito, o desprovimento do recurso, vez que “a requerida não fez prova de
que notificou previamente o autor quanto à rescisão do contrato impondo-lhe
negativa  de  cobertura”.  Além  disso,  “a  própria  ré  admitiu  o  pagamento
extemporâneo de parcela do seguro após a suposta extinção da cobertura, fls.
183/186.

VOTO

1. Preliminar de liquidação extrajudicial

Alega  a  Federal  Seguros  S/A,  que  se  encontra  em liquidação
extrajudicial,  devendo  ser  aplicado  ao  caso  as  disposições  constantes  no
Decreto Lei nº 73/1966 e na Lei nº 6.024/1974, suspendendo as ações para
habilitação creditícia com a comunicação do título executivo judicial, sob pena
de  não  haver  passivo  correspondente  para  saldar  a  responsabilidade  do
adimplemento.

No caso, impossível o acolhimento da prefacial, tendo em vista o
pronunciamento  do  STJ sobre  o  abrandamento  da  regra  insculpida  na
legislação,  por não alcançar as ações de conhecimento, exatamente por elas
não produzirem efeitos imediatos sobre o acervo patrimonial da liquidanda.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO

Juiz Tércio Chaves de Moura
3



Apelação Cível nº 0000294-94.2008.815.2001

APÓS  O  DECRETO  DE  LIQUIDAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
EXEGESE DO ART. 18, "A", DA LEI N. 6.024/1974.
1. A exegese do art. 18, "a", da Lei n. 6.024/1974 induz a
que  a  suspensão  de  ações  ajuizadas  em  desfavor  de
entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à
propositura  de  novas  demandas  após  o  decreto  de
liquidação  não  alcançam  as  ações  de  conhecimento
voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza
e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste
risco  de  qualquer  ato  de  constrição  judicial  de  bens  da
massa.
2. Recurso especial conhecido e provido.1

Assim, rejeito a aludida preliminar.

2. Prejudicial de prescrição:

A prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e
começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência
dele.

Dispõe o art. 186 do CC:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a  qual  se  extingue,  pela  prescrição,  nos  prazos  a  que
aludem os arts. 205 e 206.

Na espécie, em se tratando de ação de cobrança de indenização
em contrato de seguro de vida em grupo,  o prazo prescricional, de fato, é de
um ano.

Todavia,  somente  tem início  a  partir  da  ciência  inequívoca  da
negativa do pagamento2.

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional se deu a partir da
recusa do pagamento da indenização pela seguradora, em abril de 2007 (fls.
20) e, de forma evidente, verifica-se que a ação foi proposta no limite do prazo
prescricional, em janeiro de 2008.

1 (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe
25/05/2015)

2AGRAVO  INTERNO NO AGRAVO EM  RECURSO ESPECIAL.  CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.  AÇÃO DE
COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  TERMO  INICIAL.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  INCAPACIDADE.  PEDIDO
ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO  ATÉ  RESPOSTA  DA  SEGURADORA.  PEDIDO  DE
RECONSIDERAÇÃO.  NÃO  SUSPENSÃO  DA  CONTAGEM  DO  PRAZO.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  O  prazo
prescricional  para  o segurado ajuizar  ação  contra  a seguradora  buscando pagamento  de indenização por
invalidez é de um ano e começa a fluir na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez
(Súmulas 101 e 278/STJ),  ficando suspenso entre  eventual  comunicação da invalidez à seguradora  e a data  da
ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. [...]. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp 338.354/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 13/02/2017)

[…] 2.  Consoante a Súmula nº 229/STJ, o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora
apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão . […] 4. Agravo regimental
não  provido.  (AgRg no  REsp 1475589/MG,  Rel.  Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Ante o exposto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Mérito.

O  cerne  da  questão  posta  nos  autos  gira  em  torno  da
possibilidade ou não do recebimento  da indenização securitária  advinda do
falecimento de  José Eudes Paulino de Almeida. Após o falecimento deste,  a
autora/companheira propôs a demanda, a vista da negativa da seguradora em
deixar de efetuar o pagamento da indenização prevista no Seguro de Vida em
Grupo contratado. 

Para indeferir o pedido administrativo, a Seguradora esclareceu
que a “indenização somente passar a ser devida depois que o pagamento do
prêmio houve sido realizado pelo segurado ou estipulante, o que deve ser feito,
no máximo até a data limite prevista no respectivo documento de cobrança”, fls.
20.

Com efeito, após análise das provas apresentadas aos autos,  o
Magistrado julgou  procedente  o  pedido  e  condenou  o  réu/apelante  no
“pagamento  do  Prêmio  relativo  ao  valor  segurado  no  montante  de
R$100.000,00 (cem mil reais) para autora”, com incidência de atualizações.

Irresignado  com o  decisum,  o  réu/apelante  recorreu,  conforme
salientado no relatório supra, sintetizadas as assertivas meritórias em: 

1. necessidade de reforma da sentença, dada a legalidade
da negativa da indenização securitária, a qual foi motivada
pela  falta  de  pagamento  da  parcela;  2. inexistência  de
cláusula  abusiva  no  contrato;  3. doença  preexistente  do
segurado não declarada no ato da contratação.

Em  verdade,  não  há  como  se  excluir  responsabilidade  do
apelante de pagar a verba securitária.

O  contrato,  objeto  do  presente  litígio,  trata-se  de  seguro,  cuja
regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC e seguintes:

Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante  o  pagamento  do  prêmio,  a  garantir  interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.

Dos  autos  ressai  que  havia  autorização  do  segurado  para  o
desconto  da  parcela  inadimplida,  pois  o  desconto  seria  na  modalidade  de
“débito em conta” no dia 15/10/2006 (domingo).

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Ocorre que, no dia  16/10/2006, não havia saldo suficiente para
pagamento, não se concretizando este, o que somente veio a se realizar no dia
seguinte (dia 17), tendo a seguradora aceito a quitação. 

De registrar que o óbito do segurado ocorreu exatamente no dia
16 de outubro de 2006.

Salienta-se que o fato da parcela ter sido paga após o óbito do
segurado não é óbice para a recusa do pagamento da indenização segurada,
pois além de ter sido tardiamente paga a parcela, o simples inadimplemento de
mensalidades inerentes  a obrigação assumida pelo segurado não implica em
cancelamento automático do contrato. 

Para que ocorra o desfazimento do contrato, exige-se a prévia
constituição  em  mora  do  segurado  pela  seguradora,  mediante  prévia
notificação, o que não ocorreu no caso em análise3. 

Forçoso, portanto, concluir que se não houver a prévia notificação
da  outra  parte  sobre  o  cancelamento  da  apólice,  a  cobertura  securitária
persiste. Em outras palavras, a notificação é requisito essencial de validade da
resolução do instrumento contratual.

Sendo  inexistente  a  constituição  em  mora  do  segurado  pela
seguradora, mostra-se inadmissível o cancelamento da avença em razão do
inadimplemento de parcela da obrigação.

Ademais,  é  desarrazoada a tese da apelante de que a hipótese
não se trata de cancelamento de seguro, mas sim de seu aperfeiçoamento.
Afinal, de uma forma ou outra, houve a negativa do prêmio.

Ultrapassada  essa  questão,  deve  ser  agora  analisado  se  a
apelada  faz  jus  ou  não  a  indenização  diante  da  assertiva  do  apelante  no
sentido de que o segurado faleceu no período de carência do contrato.

O contrato de seguro é formado por quatro elementos: o interesse
segurável, o prêmio, o risco e a indenização. Concretiza-se mediante proposta,

3AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA SECURITÁRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.
1. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem
prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do
contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização
correspondente. Incidência  das  Súmulas  7  e  83  do  STJ.  […]  3.  Agravo  interno  desprovido.  (AgInt  no  AREsp
805.441/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

[…] 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que o atraso no pagamento de parcela do
prêmio  do contrato de seguro  não acarreta  a  sua extinção  automática,  porquanto imprescindível  a prévia
notificação específica do segurado para a sua constituição em mora. […] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1079821/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe
25/08/2017)

Juiz Tércio Chaves de Moura
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assinada  pelo  segurado  e  seguradora,  sendo,  posteriormente,  emitida  a
apólice, que é o instrumento de constituição do contrato de seguro.

Da  proposta,  devem  constar  todos  os  dados  que  necessitam
constar da apólice, o objeto, o prêmio, os riscos assumidos, bem como o prazo
de  carência,  se  houver,  os  quais  devem  ser  reiterados  na  apólice  e
especificados nas condições gerais.

E  diante  do  que  dispõe  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
essas  informações  devem ser  claras  e  precisas,  além de  ser  obrigatória  a
redação em destaque das cláusulas que importem em exclusão ou restrição de
direitos, vinculando o consumidor somente as disposições contratuais em que,
previamente, lhe é dada a oportunidade de prévio conhecimento, nos termos
do artigo 46 e art. 54, § 4º, todos do CDC4.

No caso dos autos, verifica-se que da proposta apresentada ao
segurado, fls. 16, não constou destacada a carência.

Assim, a despeito do art.  797, caput, do CC, dispor  ser lícita a
inclusão  de  prazo  de  carência  no  seguro  de  vida  para  o  caso  de  morte,
observa-se que a apólice não atendeu o dever de informação disposto no arts.
6º, III, e 54, § 4°, do CDC. 

Não  é  suficiente  que  o  segurado  tenha  consentido  com  as
informações padronizadas do contrato, sem nenhum destaque. Ao invés disso,
tem uma passagem que devo  registrar,  a  qual  é  previamente  impressa no
contrato, cuja redação diz:

[…] Declaro para todos os fins de direito que tomei ciência de
todas as condições desta apólice, ressaltando que li e estou de acordo
com  as  exclusões,  limitações,  reenquadramento  de  faixa  etária  e
carências  contidas  nas  condições  gerais  da  apólice  em  poder  do
estipulante.  outrossim, solicito que o início da cobertura contratada seja
sempre às 24 horas do último dia do mês de competência do pagamento
do  primeiro  mês”.  “[campo  destinado  para  assinatura  do  proponente]”.
destaquei

Pelo que ressai  é uma cláusula unilateralmente elaborada pela
seguradora e que põe em total desvantagem o consumidor/proponente.

Ora, se a data para pagamento  da mensalidade foi o dia 15 do
mês,  como pode o  seguro  ter  início  de  sua cobertura  dez dias  após  essa
quitação. As obrigações devem caminhar juntas para fim de manter o equilíbrio
contratual.
4Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
Art. 54 (…) § 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque,
permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Por outro lado, mesmo que prazo de carência esteja previsto, não
veio com o devido realce, porquanto escrita em pequenas letras, sem negrito.
Ou  seja,  novamente não  foi  escrita  de  forma  a  chamar  a  atenção  do
consumidor a presença de cláusulas limitativas do seu direito.

Nestas circunstâncias, considerando que a informação prestada
pela apelante em relação ao prazo de carência não foi clara, desatendendo o
dever  de  informação  disciplinado  no  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  é
devida a indenização securitária para o caso de morte, no valor previsto na
apólice/proposta de seguro.

De outra vertente, é de se ponderar que a cópia da apólice nº
0125.93.00.00000024,  junta  pela  apelante  às  fls.  48,  consta  a  seguinte
afirmação:

Data do Início da Vigência: 01/08/2006
Data do Fim da Vigência: 31/07/2007

Ora, como o falecimento do segurado ocorreu em 16 de outubro
de 2006, tal data estaria dentro da vigência contratual estabelecida na apólice,
ratificando a tese de ser devido o prêmio. 

Portanto,  seja  de  uma  forma  ou  de  outra,  como  as  cláusulas
restritivas  não  foram  redigidas  com destaque  e  de  forma  a  permitir  a  sua
imediata  e  fácil  compreensão  e  devem  ser  interpretadas  em  prol  do
consumidor.

Some-se que pelas provas constante nos autos,  constata-se  na
proposta de adesão há previsão de  um período vigência  (final de outubro de
2006, fl. 16) e na apólice outro (1º de agosto de 2006, fl. 48). Ou seja, preveem
prazos distintos.

Portanto, deve ser afastada a licitude da negativa de pagamento
pela instituição financeira, pois milita em favor do consumidor o direito previsto
no art. 6º, III do CDC, qual seja, o de obter adequada e clara informação acerca
do contratado, não podendo o contratante invocar posteriormente a exclusão
de  sua  responsabilidade  por  circunstâncias  diversas  das  noticiadas  ao
consumidor5.

Assim,  não  tendo  sido  o  prazo  de  carência  devidamente
informado  ao  aderente  do  contrato,  prevalece  o  dever  da  ré  de  pagar  a
indenização a que restou contratualmente obrigada. 

5AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO  DE
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. [...]. 4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que as cláusulas
contratuais  devem  ser  interpretadas  da  maneira  mais  favorável  ao  consumidor,  devendo  observar  o  direito  de
informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos.[…] 8. Agravo interno
não provido. (AgInt no AREsp 1123531/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 09/02/2018)
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Por fim, aduz a seguradora ausência de ilícito pela apelante, em
virtude de doença preexistente e de que houve sonegação do quadro de saúde
do falecido.

É bem verdade que a boa fé deve estar presente na pactuação
dos contratos. 

No  caso,  não  trouxe  prova  de  que  tenha  havido  má-fé.  Além
disso, no ato da contratação nada impedia a seguradora de exigir a realização
de exames prévios, para averiguar o real estado de saúde do segurado, antes
da  contratação.  Se  agiu  com inércia  não  pode,  agora,  vir  alegar  má-fé  de
terceiros6. 

Finalmente, reporta a incidência dos juros e diz que em razão da
liquidação extrajudicial  quaisquer  atualizações sobre  o  valor  contratado são
vedadas.

Não há como acolher a sua pretensão, porquanto nos termos da
jurisprudência “a  decretação  da  liquidação  extrajudicial  não  impede  a
contagem dos juros em face da entidade, pois, havendo saldo suficiente após a
liquidação do passivo, os juros serão pagos.” (AgInt no AREsp 1019479/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe 19/12/2017)

Enfim, concluo toda a explanação supra, aduzindo que a sentença
não merece reparos, eis que, a apelante deve ser condenada no pagamento da
indenização securitária, pelos motivos acima expostos.

Pelo  exposto,  nego  provimento  à  apelação  para  manter  a
sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando que os honorários advocatícios  foram  fixados em
primeiro grau no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC7, majoro-os em 2%, conquanto sequer houve atuação
recursal do recorrido, que não apresentou contrarrazões.

É como voto.
6AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA.  DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765  E 766,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DO
CÓDIGO CIVIL  E  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a
seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir,
antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.  3. Agravo interno a que se nega
provimento.  (AgInt  no AREsp 1149926/MG, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 09/02/2018)

7Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
[...]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os  respectivos  limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão  o Exmº.  Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de maio
de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
     RELATOR

G/04
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