
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000249942

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1131832-14.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 

PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A, é apelado WELDER DA 

SILVA MARÇAL.

ACORDAM, em 33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ 

MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. 

SILVEIRA.

São Paulo, 10 de abril de 2017. 

Sá Duarte

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1131832-14.2015.8.26.0100

COMARCA: SÃO PAULO  FORO CENTRAL

APELANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S. A.

APELADO: WELDER DA SILVA MARÇAL

VOTO Nº 33.095

SEGURO DE VIDA  Pretensão declaratória de inexigibilidade 

de débitos e de restituição de valores julgada parcialmente 

procedente  Solução que merece subsistir  Seguro 

cancelado por documentos enviados via whatsapp a 

representantes da seguradora  Segurado que procedeu de 

acordo com as orientações recebidas, incogitável invocar 

formalismo para negar a restituição dos prêmios  Apelação 

não provida.

 

Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de 

parcial procedência da pretensão declaratória de inexigibilidade de débito e de 

restituição de valores, declarada indevida a cobrança de prêmios em decorrência 

do cancelamento dos seguros de vida firmados entre as partes referentes às 

apólices nºs 000403233 e 000415306, condenada a ré a restituir ao autor a 

quantia de R$ 5.096,48, descontada a título de prêmios da apólice nº 000403233, 

em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, corrigida desde o efetivo desconto, 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, reconhecida a 

sucumbência recíproca.

Inconformada, a ré insiste na validade das cobranças dos 

prêmios da apólice de seguro de vida nº 000403233, nos meses de 

dezembro/2014 e janeiro/2015, na medida em que o autor não observou os 
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procedimentos formais do item 16.1.1, das condições gerais do contrato firmado 

entre as partes para cancelá-lo, bem como porque esteve coberto pelo seguro 

nos respectivos meses. Argumenta que cabia ao autor analisar as condições 

contratuais a fim de verificar o procedimento correto de cancelamento, incorreto o 

pleito condenatório porque, por intermédio do seu corretor, forneceu orientação 

ao autor. Aduz que a observância dos procedimentos formais para cancelamento, 

dentre eles o de exigir que os pedidos lhe sejam direcionados, não significa 

excesso de formalismo, mas uma forma organizada e satisfatória de melhor 

atender aos pedidos dos seus segurados. Relata que a admissão de diversas 

formas de cancelamento, a exemplo de e-mails, telefone, whatsapp, em nada 

contribuiria para esta organização.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Com efeito, bem analisados os autos, infere-se que a 

apelante não ignora os pedidos de cancelamento dos seguros de vida firmados 

pelo apelado, representados pelas apólices de nº 000403233 e 000415306, tanto 

que, como informou na contestação, já os cancelou.

No caso, a apelante rechaça o pedido de cancelamento via 

whatsapp, em novembro/2014, entre o apelado e os seus corretores (da 

apelante), insistindo em que o pacto foi desfeito apenas a partir de 

fevereiro/2015, quando recebeu uma carta redigida pelo próprio apelado com 

esse intento.

Mas não lhe assiste razão, pois o apelado procedeu de 

acordo com as orientações passadas pelos corretores da apelante, sobretudo no 
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que se refere à carta redigida de próprio punho, irrelevante a forma de envio à 

seguradora.

Neste sentido, corretos os fundamentos adotados na r. 

sentença, em nada abalados pelo que foi alegado nas razões de apelação.

Confira-se: Verifica-se que o autor alega cobrança indevida 

em razão do cancelamento do contrato referente à apólice de nº 000403233, bem 

como da ausência de autorização para a contratação da apólice de nº 000415306. O 

pedido de restituição dos valores pagos após o cancelamento o contrato apólice 

de nº 000403233 merece prosperar. Isto porque o autor comprovou ter sido 

orientado por representante da ré a emitir carta, manifestando sua intenção de 

rescindir a avença, consoante documentos de f. 24/26 e de f. 28/29. Assim, não 

poderá a ré exigir rigor no formalismo para a rescisão contratual, vez que o autor 

recebeu informações do representante da ré, este respondendo por seus atos.

Acresça-se que os e-mails de fls. 36/37 roboram as 

alegações do apelado, ocasião em que não foi contestada a forma do 

cancelamento, havendo tratativas sobre o modo pelo qual se daria o reembolso 

do que havia sido pago.

Isto posto, voto pelo não provimento do recurso.

SÁ DUARTE

Relator
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