
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

 25ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2018.0000032292

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0003278-87.2015.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é 

apelante/apelado VALDEMAR CANDIDO DE MEDEIROS (JUSTIÇA 

GRATUITA), são apelados/apelantes ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 

recurso do autor e deram parcial provimento ao recuros das rés, nos 

termos que constarão do acórdão. v.u.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E EDGARD ROSA.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018. 

Hugo Crepaldi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Cível nº 0003278-87.2015.8.26.0097
Comarca: Buritama
Apelante/Apelado: Valdemar Candido de Medeiros 
Apelante/Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e outro
Voto nº 19.575

RECURSOS DE APELAÇÃO  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  SEGURO DE VIDA  
INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO  
Ausência de apresentação dos motivos pelos 
quais o Juiz “a quo” acolheu parte do pedido 
autoral  Fundamentação deficitária  Nulidade 
da sentença  Omissão que pode, todavia, ser 
suprida em grau de apelação  Aplicação do 
disposto pelo art. 1.013, § 3º, inciso IV, do 
Código de Processo Civil  Desnecessidade de 
realização de perícia, no caso  LEGITIMIDADE 
PASSIVA CONFIGURADA  Banco recorrido 
que pertence ao mesmo grupo econômico da 
seguradora  Mesma cadeia de fornecimento e 
impossibilidade de distinção pelo consumidor 

 Teoria da aparência  DEVER DE INDENIZAR 
 Incapacidade total e permanente da 

demandante para o trabalho reconhecida pelo 
laudo pericial apresentado  Cobertura da 
apólice contratada para os casos de invalidez 
permanente total por acidente  
Desnecessidade de que o segurado perca sua 
existência independente para fazer jus ao 
capital segurado  Indenização devida  
DANOS MORAIS  Não configuração  
Ausência de demonstração de que a conduta 
da ré tenha ensejado ofensa intensa e 
duradoura ao comportamento psicológico do 
demandante ou a direitos personalíssimos  
Não restou comprovada situação de sofrimento 
ou humilhação, justificadora da compensação 

 Sucumbência recíproca  Negado 
provimento ao recurso do autor  Recurso das 
rés parcialmente provido.

Vistos.
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Trata-se de Recursos de Apelação interpostos 

pelas partes, nos autos da ação indenizatória que VALDEMAR CANDIDO 

DE MEDEIROS move contra BANCO SANTANDER S/A e ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, objetivando a 

reforma da sentença (fls. 196/200) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. 

Eric Douglas Soares Gomes, que julgou parcialmente procedente a ação, 

condenando a ré ao pagamento da indenização decorrente do sinistro 

(invalidez funcional permanente total por acidente), no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros e correção monetária, com 

abatimento da quantia recebida em 22/12/2014, bem como ao pagamento 

de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% do valor da causa. 

Apela, primeiramente, o autor (fls. 211/215), 

sustentando que a recusa injustificada das rés ao pagamento da 

integralidade da indenização lhe causou transtornos que ensejam a 

reparação dos danos morais. Afirma que o artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor assegura a responsabilidade objetiva do fornecedor por 

prejuízos causados por falta de qualidade e segurança do serviço.

Diz que, para o reconhecimento do ano moral, 

basta a existência de violação de um direito, sendo dispensável a 

comprovação do dano sofrido pela vítima. Aduz, ainda, que a negativa das 

requeridas ocasionou-lhe sérias dificuldades financeiras, vez que está 

impossibilitado de trabalhar. 

Apela, também, a ré (fls. 216/224), alegando, 

preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, 
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já que o Juiz a quo teria se limitado a discorrer sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, sem nada dizer a respeito do pedido de 

complementação do pagamento da indenização por invalidez permanente 

total por acidente.

Defende o cerceamento de sua defesa, visto 

que a realização de perícia médica era imprescindível para solucionar a 

controvérsia acerca do quantum devido a título de indenização.

Sustenta a ilegitimidade passiva do BANCO 

SANTANDER, na medida em que o contrato é garantido exclusivamente 

por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. 

 

No mérito, afirma não haver que se falar em 

pagamento integral do capital segurado, vez que não restou configurada a 

perda completa do membro atingido. Dessa forma, a indenização paga em 

sede administrativa estaria correta, não sendo devida qualquer 

complementação.

Apresentadas contrarrazões (fls. 231/239 e 

240/244), os apelos foram recebidos em seu duplo efeito.

É o relatório.

Tratam os autos de ação indenizatória, 

movida pelo autor visando à condenação da ré ao pagamento da diferença 

entre o capital segurado previsto na apólice de seguro de vida contratada e 

o montante pago a título de indenização em sede administrativa, além da 

reparação do abalo moral sofrido com a injusta negativa da seguradora a 
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quitar a integralidade da indenização.

Alega o requerente ter contratado contrato de 

seguro “Vida Proteção Exclusiva” junto ao banco réu, através da apólice nº 

3422, com cobertura para os eventos “morte”, “invalidez funcional 

permanente total por doença”, “invalidez permanente total ou parcial por 

acidente” e “indenização adicional por morte acidental”.

Relata que, no ano de 2010, sofreu acidente 

que implicou seu afastamento do trabalho, culminando com a concessão 

de aposentadoria por invalidez em 1º de agosto de 2014. Acionada a 

seguradora ré, diz que esta reconheceu administrativamente o direito à 

cobertura por invalidez, mas em quantia inferior à efetivamente devida.

Contestada a ação, o MM. Magistrado a quo 

decidiu pela parcial procedência do pedido, condenando as requeridas ao 

pagamento da complementação da indenização, mas afastando os danos 

morais.

A r. sentença atacada, contudo, de fato foi 

omissa ao não apresentar os fundamentos pelos quais acolheu o pedido 

de pagamento da integralidade da indenização securitária, abatido o 

montante já quitado, infringindo o artigo 489, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 

Imperioso, assim, reconhecer-se a nulidade 

do decisum por falta de fundamentação. 

A omissão, todavia, pode ser suprida em grau 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

 25ª Câmara de Direito Privado

Apelação nº 0003278-87.2015.8.26.0097

6

de apelação, encontrando-se o processo em condições de imediato 

julgamento, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, posto que as provas documentais carreadas aos autos são 

idôneas e suficientes para o correto deslinde das questões de fato e de 

direito controvertidas.

Não há, desse modo, que se falar em 

cerceamento de defesa caso não seja realizada a prova pericial requerida.

O ordenamento processual brasileiro adotou a 

teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz no 

tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas com valores pré-

estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a análise dos 

elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.

Dessa forma, a doutrina assevera que:

“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos 

fatos e de sua prova, é mais precisamente, por força do que a 

Constituição e a lei lhe impõem, um convencimento racional e motivado 

à luz dos autos. Essa é a interpretação do art. 131 do Código de 

Processo Civil, que institui o livre convencimento segundo os autos em 

associação com o dispositivo constitucional que exige a motivação das 

decisões judiciárias” (DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do 

Direito Processual Civil”, vol. III, 6ª Edição, Malheiros, São Paulo).

Igualmente, nos termos do artigo 370, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao juiz da causa 

conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências 

desnecessárias ou inúteis à solução da lide, in verbis:
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“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.  O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário 

das evidências colhidas no curso da instrução, deliberar sobre a 

necessidade ou não da produção de determinada prova para formação de 

seu convencimento. 

Sustentam esse mesmo entendimento os 

seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA 

- INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO 

MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO 

PROTESTO - REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO 

EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento 

jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no 

processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o 

destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da 

sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a 

necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo 

aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo 

protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de 

defesa. II - A constatação do Tribunal de origem que o pedido de 

falência justifica-se pela ausência de cumprimento de obrigação, bem 

como na identificação de que houve anterior ajuizamento de execução 

de título extrajudicial que restou frustrada, afasta a alegação de 
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utilização do pedido falimentar como sucedâneo de ação de cobrança. 

III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo em conta que 

a sua finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de falência da 

parte devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o credor 

tome providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor 

para fins de conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, 

in casu. IV - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando 

ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que 

identifiquem os casos confrontados V - Recurso especial improvido.” 

(REsp 1108296/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011  grifou-se).

“PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. 

OFERECIMENTO DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. 

ATUALIZAÇÃO DE LAUDO. INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. 

RECONHECIMENTO. 1. O indeferimento do pedido de produção de 

provas não implica violação ao direito da parte se os fatos a serem 

comprovados são inúteis ao deslinde da causa. 2. É possível ao credor 

participar do leilão de bem imóvel independentemente da concorrência 

de outros licitantes. Precedentes. 3. O juiz deve determinar de ofício a 

atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a 

data da alienação judicial decorrer tempo significativo. 4. É lícito ao 

devedor apresentar embargos à arrematação com fundamento em 

preço vil decorrente da falta de atualização, independentemente do 

questionamento da matéria antes da praça. 5. Recurso conhecido e 

provido.” (REsp 1006387/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010  grifou-

se).

No presente caso, as demandadas sustentam 

que o julgamento do feito sem a produção da prova pericial requerida 

implicaria cerceamento de sua defesa. 

Todavia, conforme observado pelas próprias 
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rés em suas razões de apelação, “a ocorrência ou não de cobertura de IPA 

(invalidez total ou parcial por acidente) é matéria incontroversa nos autos, 

restando dúbia a questão relacionada ao quantum a ser pago ao apelado”. 

As requeridas, ainda, defendem que a invalidez é parcial, porque atinge 

apenas o joelho do autor, mas não contestam especificamente o fato de 

que o requerente está totalmente incapacitado para o trabalho, o que, 

portanto, também restou incontroverso. 

Assim, uma vez que as partes não discutem o 

grau de limitação do membro inferior do demandante, cingindo-se a 

controvérsia à discussão acerca do enquadramento de tal condição à 

cobertura por invalidez parcial ou invalidez total por acidente, a realização 

de prova pericial em nada contribuiria para o deslinde do feito, mostrando-

se indicado o julgamento do processo desde logo. 

Cumpre observar que o mero requerimento 

de perícia médica nos pedidos não é suficiente para impor a sua 

realização, que pode ser dispensada caso não influa no convencimento do 

julgador.

Também deve ser afastada a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo banco réu. Isso porque, ainda que o 

BANCO SANTANDER tenha personalidade jurídica distinta da seguradora 

(ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A), é 

certo que as empresas representam os interesses de um mesmo grupo 

financeiro e, por isso, ambas são legitimadas para responder à ação 

promovida pelos demandantes. 

Assim, evidente a pertinência subjetiva da lide 
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com relação à instituição financeira, uma vez que os fornecedores de toda 

cadeia de serviços são considerados solidariamente responsáveis. Por 

outras palavras, aos olhos do consumidor, a formação do vínculo 

contratual é feita em relação a uma única pessoa jurídica, uma vez que o 

hipossuficiente, na verdade, não compreende com facilidade a estrutura 

organizacional de um grupo econômico, de modo que reconhecida, à 

espécie, a legitimidade do banco para atuar no polo passivo da presente 

ação.        

Nesse sentido é o entendimento pacífico 

deste Tribunal de Justiça:

Seguro de vida. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Ação promovida 

contra duas seguradoras pertencentes ao mesmo grupo 

econômico. A legitimidade ad causam deve ser examinada sob o 

prisma da teoria da asserção. Assim, se houver identificação entre os 

titulares dos direitos e obrigações, partindo da suposição de que são 

reais os fatos afirmados na inicial, é legitimado passivo aquele que, em 

tese, por eles responderia. Hipótese em que todos os documentos e 

cartas recebidos pelo segurado contam com o timbre da "Mapfre 

Seguros", demonstrando a íntima ligação entre companhias que, a 

par da personalidade jurídica distinta, representam os interesses 

de um mesmo grupo empresarial. Recurso improvido. (TJSP  

Apelação n. 2065455-24.2013.8.26.0000  34ª Câmara de Direito 

Privado  Des. Rel. Gomes Varjão  negaram provimento  

Julgamento: 17.02.2014). 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SEGURO POR MORTE 

LEGITIMIDADE PASSIVA GRUPO ECONÔMICO - Legitimidade 

passiva do Banco Empresa pertencente ao mesmo grupo 

econômico - Embora o réu e a seguradora, em tese, sejam pessoas 

jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao 

mesmo conglomerado econômico. PRELIMINAR REJEITADA. 
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FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO SEGURO MORTE DO MUTUÁRIO 

Contrato de financiamento imobiliário quitado com a morte do mutuário. 

Dever do réu de reembolsar a autora das parcelas indevidamente 

debitadas após o óbito do mutuário. Sentença de procedência mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP  Apelação n. 

0009142-49.2011.8.26.0032  23ª Câmara de Direito Privado  Des. 

Rel. Sérgio Shimura  negaram  Julgamento: 12.02.2014)

SEGURO DE VIDA EM GRUPO INDENIZATÓRIA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INVIABILIDADE - RECONHECIMENTO DA 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO POR PERTENCER AO 

MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA CASO 

CONCRETO INDICANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA 

TEORIA DA APARÊNCIA (...) (TJSP  Apelação n. 

0003621-49.2010.8.26.0165  34ª Câmara de Direito Privado  Des. 

Rel. Cristina Zucchi  deram parcial provimento  Julgamento: 

17.02.2014)

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SEGURO DE VIDA. EMPREGADORA QUE REALIZA 

INTERMEDIAÇÃO ENTRE SEGURADOR E SEGURADO E NÃO 

PROPICIA A IDENTIFICAÇÃO DA SEGURADORA CLARAMENTE. 

POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA DIANTE 

DAS CIRCUNSTÂNCIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. 

JULGAMENTO DO RECURSO NA FORMA DO ARTIGO 515, § 3º, DO 

CPC. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE. 

RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJSP  Apelação n. 

9144762-44.2009.8.26.0000  34ª Câmara de Direito Privado  Des. 

Rel. Nestor Duarte  deram parcial provimento  Julgamento: 

03.02.2014). 

Civil. Recurso de apelação. Seguro de vida e providência privada. 

Cobrança. Cobertura de indenização da morte do cônjuge. Revelia 

afastada. Solidariedade do banco que pertence ao mesmo grupo 
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econômico da seguradora. Teoria da aparência. É abusiva a 

cláusula que prevê o cancelamento automático do plano, pelo 

inadimplemento do prêmio, sem a devida interpelação do participante. 

Pedido da autora feito em valor certo. Dano moral não configurado. 

Recursos providos parcialmente. (TJSP  Apelação n. 

0036154-63.2012.8.26.0562  Des. Rel. Rosa Maria de Andrade Nery  

deram parcial provimento  Julgamento: 04.11.2013).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE 

VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. 

SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO 

INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA 

COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA 

Nº 7/STJ.

1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o 

cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, 

recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações 

necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, 

Rel.

Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida 

por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de 

agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de 

seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. 

Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012).

3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 

desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo 

constitucional.

4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do 

Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na 

demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, 

como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta 
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Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1040622/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/12/2013)

No mérito, restou incontroversa a 

contratação, pelo segurado, de apólice securitária com cobertura para as 

hipóteses “morte”, “indenização adicional por morte acidental”, “invalidez 

permanente total ou parcial por acidente” e “invalidez funcional permanente 

total por doença” (fls. 120).

E o demandante apresentou laudo pericial 

produzido pelo Instituto de Previdência Municipal de Buritama (fls. 98) no 

qual se lê:

“O funcionário supracitado foi encaminhado para aposentadoria por 

invalidez definitiva, sendo portador de gonartrose (artrose dos joelhos D 

e E ) CID M17, lesões no ombro D e E CID M75, com agravante após 

ter sofrido acidente de trabalho. Paciente apresenta dor lombar com 

dificuldades na flexoextensão, dor intensa nos joelhos D e E e também 

dificuldades para deambular, impossibilitando de realizar suas 

atividades laborais”.

Constatada, portanto, a incapacidade do 

autor para realizar atividades laborais, a qual não foi impugnada pelas rés, 

de rigor o reconhecimento de sua invalidez total e permanente por acidente 

e a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária prevista 

para o evento, nos termos da apólice contratada.

Insta salientar que, não obstante o laudo 

pericial não tenha apurado a dependência de terceiros para realização das 
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atividades diárias, a exigência de que o segurado esteja impossibilitado de 

forma irreversível para o pleno exercício das atividades autonômicas é 

notoriamente abusiva, na medida em que coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada, o que é vedado pelo artigo 51, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, considerando a função social do 

contrato, a cláusula que prevê cobertura para invalidez total deve ser 

interpretada como a impossibilidade do exercício das atividades para as 

quais o segurado tinha aptidão e não para perda de existência 

independente. 

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio 

Tribunal de Justiça:

“Seguro de vida em grupo. Cobrança. Autor aposentado por invalidez 

pelo INSS. Hérnia de disco. Doença profissional. Equiparação ao 

conceito de acidente. Incapacidade total e permanente para o trabalho, 

inclusive atividades administrativas e de pouco esforço, reconhecida 

pelo perito médico. Abusividade de cláusula contratual que prevê 

indenização apenas para a invalidez funcional, ou seja, com a 

ocorrência da perda da existência independente do segurado. 

Indenização devida. Recurso provido”. (Apelação 

0116919-54.2009.8.26.0100, Rel. Nestor Duarte, 34ª Câmara de Direito 

Privado, d.j. 15.12.2014  grifei)

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO À DECISÃO QUE NÃO 

RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. 

REITERAÇÃO DE PEDIDO PARA APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA 

SUPERIOR. EXIGÊNCIA DO ART. 523 DO CPC. AUSÊNCIA. 

INVALIDEZ POR DOENÇA. INCAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DA 
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ATIVIDADE RURAL. SEGURADO QUE SEMPRE EXERCEU 

TRABALHO BRAÇAL EM LAVOURA. INCAPACIDADE QUE DEVE 

SER AFERIDA COM BASE NA FUNÇÃO LABORATIVA QUE O 

SEGURADO EXERCIA E NÃO PARA SUA EXISTÊNCIA 

INDEPENDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS MOLDES DA 

APÓLICE SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA 

INVERTIDA. Não se conhece do agravo retido, cujo pedido de 

apreciação não foi reiterado em sede recursal. Incontroverso que o 

contrato de seguro prevê cobertura para invalidez permanente total por 

doença. Entretanto, sendo a relação entre as partes regida pelo Código 

de Defesa do Consumidor, as cláusulas restritivas de direito precisam 

ser examinadas com cautela, tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do segurado. Conclusão diversa implica considerar 

totalmente inválidos somente os segurados à beira da morte ou que 

sobrevivam em estado vegetativo, o que vai de encontro à finalidade do 

seguro em grupo, que é firmado pelo empregador visando proporcionar 

mínima segurança aos empregados nas hipóteses de acidentes ou 

doenças incapacitantes. Agravo retido não conhecido. Recurso 

provido”. (Apelação 0002072-52.2012.8.26.0288, Rel. Gilberto Leme, 

35ª Câmara de Direito Privado, d.j. 24.11.2014  grifei).

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS Agravo retido não 

conhecido porque não reiterado em sede de apelação Art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil Cerceamento de defesa afastado - Doença 

Invalidez Exigida análise da condição específica do segurado na 

interpretação da cláusula Mulher, digitadora, ao tempo da perícia 

judicial com 58 anos, portadora de irreversíveis limitações funcionais 

nos membros superiores Patologias cujo tratamento requer submissão 

a procedimento cirúrgico, não autorizado pelo cardiologista da segurada 

Não é razoável a exigência de que se recoloque no mercado de 

trabalho com nova função ou que, para o pagamento da indenização, a 

segurada perca completamente sua existência independente Nulidade 

da cláusula contratual Art. 51, caput, inciso IV e §§ 1º e 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor Demonstrada a incapacidade total 

Aplicabilidade da boa-fé na execução do contrato Ação procedente. 
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Apelação provida”. (Apelação 0223939-07.2009.8.26.0100, Rel. Sá 

Moreira de Oliveira, 36ª Câmara e Direito Privado, d.j. 06.11.2014).

Assim, a requerida deve ser condenada ao 

pagamento da indenização securitária prevista na apólice colacionada às 

fls. 120, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado desde a 

data de emissão do documento e acrescido de juros de mora legais a 

contar da citação, abatida a importância já paga em sede administrativa, 

devidamente corrigida desde o pagamento.

No mais, ainda que tenha havido injusta 

recusa da requerida ao pagamento do montante integral da indenização 

securitária em sede administrativa, o mero descumprimento contratual não 

gera, por si só, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida em sociedade, embora 

não desejável.

Insta salientar, ainda, que os prejuízos e 

contratempos alegadamente sofridos pelo autor não são suficientes para 

caracterizar lesão de natureza moral, que deve atingir de forma intensa e 

duradoura o comportamento psicológico do demandante.

Sobre a matéria, ensina a doutrina de 

Humberto Theodoro Júnior:

“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direito e deveres, 

tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem dúvida, frequentes e 

inevitáveis conflitos e aborrecimentos, com evidentes reflexos 

psicológico, que, em muitos casos, chegam mesmo a provocar abalos e 
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danos de monta.

Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de indenizar, não 

será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor. Somente ocorrerá a 

responsabilidade civil se se reunirem todos os seus elementos 

essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.

Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e se, mesmo sendo grave, não 

corresponde a um comportamento indevido (licitude), obviamente não 

se manifestará o dever de indenizar (ausência da responsabilidade civil 

cogitada no art. 186 do CC)” (in “Comentários ao Novo Código Civil”, 

vol. III, Tomo II, 4ª ed., pp. 41/42).

Para caracterizar o dano moral, portanto, não 

basta a existência de contrariedade, dissabor ou incômodo, sendo 

necessária a presença de dano grave a justificar a concessão de uma 

satisfação de ordem pecuniária ao ofendido, como preleciona Sérgio 

Cavalieri Filho, in verbis:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-

lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora 

da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os 

amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 9ª ed., 

2010, p. 87)

Assim, a reparação dos danos morais busca 

compensar o intenso sofrimento experimentado em razão de ofensa a 
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direitos personalíssimos, e, no caso, sequer ficou demonstrada 

efetivamente uma situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da 

compensação.

Esta Corte já decidiu pela inocorrência de 

danos morais em casos análogos:

“Seguro de vida e acidentes pessoais Cobrança de indenização 

securitária c. c. danos morais Invalidez permanente - Alegação de 

doença preexistente Declaração de saúde prestada pela segurada, 

documento considerado suficiente pela seguradora à época da 

contratação - Risco que a seguradora concordou em correr Indenização 

devida Danos morais inocorrentes - Sentença parcialmente reformada - 

Recurso parcialmente provido”. (Apelação 0174796-49.2009.8.26.0100, 

Rel. Manoel Justino de Bezerra Filho, 28ª Câmara de Direito Privado, 

d.j. 09.12.2014).

“Seguro de vida em grupo e acidentes pessoais. Cobertura de danos de 

acidentes envolvendo veículo conduzido por moto-taxista, incluindo 

passageiro transportado. Pedido de indenização por danos materiais e 

morais de passageira. Incapacidade total e permanente. Ação julgada 

procedente. Prescrição. Não ocorrência. Lapso que começa a fluir da 

data do conhecimento da incapacidade permanente e/ou da recusa 

administrativa. Suficiência da incapacidade total e permanente para o 

trabalho decorrente do acidente para recebimento de valor integral. 

Processo irreversível que obrigou a retirada da beneficiária do mercado 

de trabalho. Convicção respaldada pelo laudo e pela concessão da 

aposentadoria pelo INSS. Indenização integral devida. Danos morais. 

Verba indevida. Mero descumprimento contratual. Ausência de ofensa 

ao direito de personalidade. Provimento parcial do recurso. A ação de 

cobrança de indenização é movida por passageira participante do 

seguro em grupo contra a seguradora. Já se pacificou na jurisprudência 

que a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora 

prescreve em um ano, consoante artigo 206, § 1º, inciso II, "b", do 
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Código Civil de 2002 (Súmula 101 STJ), mas, em se cuidando de 

incapacidade, o termo inicial do prazo prescricional deve ser 

considerado a data em que o segurado tem ciência inequívoca da 

incapacidade laboral (Súmula 278) e/ou da recusa da seguradora em 

indenizar administrativamente, existindo, também, suspensão do lapso 

temporal em caso de pedido de pagamento administrativo de 

indenização à seguradora até a negativa (Súmula 229), não ocorrendo 

o decurso do prazo ânuo. Desde o acidente a autora submete-se a 

tratamento intensivo e a várias cirurgias, sendo a última em 24/11/2008, 

sendo certo que o processo restou distribuído em 28/07/2009,havendo, 

ainda, pedido administrativo em 23/08/2008 e que restou negado em 

02/02/2009. No caso, em razão do acidente, há incapacidade total e 

permanente da segurada para o exercício de seu trabalho. Assim 

sendo, deve ser enquadrada como total e permanentemente 

incapacitada para o trabalho de auxiliar de limpeza por força do 

acidente, fazendo jus à indenização prevista no contrato de seguro. O 

quadro apresentado é irreversível e obrigou a retirada da segurada do 

mercado de trabalho, tanto assim que o próprio órgão previdenciário a 

aposentou por invalidez. O constrangimento e o aborrecimento pelos 

quais passou a segurada são meras consequências de inadimplemento 

contratual. Para que a indenização por dano moral seja devida é mister 

que o indivíduo tenha sido submetido à situação humilhante ou de 

sofrimento que fuja à normalidade, fatos não comprovados”. (Apelação 

0017586-09.2009.8.26.0625, Rel. Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito 

Privado, d.j. 27.11.2014  grifei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. AMPUTAÇÃO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO NO NÍVEL DA COXA. ISQUEMIA GRAVE. 

AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO. Prazo anual. Art. 206, § 1º, II, "b", 

do Código Civil. Termo inicial de contagem. Conhecimento inequívoco 

da incapacidade laboral pelo segurado. Súmula n. 278 do Superior 

Tribunal de Justiça. Suspensão da contagem do prazo. Comunicação 

feita pelo segurado à seguradora. Retomada da contagem com a 

resposta dessa comunicação. Súmula n. 229 do E. Superior Tribunal de 
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Justiça. Inocorrência da prescrição. Agravo improvido. RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ. Indenização securitária. Invalidez por doença 

comprovada pela prova pericial produzida. Necessidade de 

consideração da idade, profissão e a condição sócio-econômica do 

autor. Incapacidade permanente e total. Constatação da 

impossibilidade de o segurado exercer anterior atividade profissional. 

Indenização securitária devida. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. 

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Mero inadimplemento 

contratual. Recusa fundada em discussão de cláusula contratual. 

Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor 

cotidiano. Ausência de lesão a direito da personalidade. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Sucumbência do autor em relação à 

pretensão indenizatória de danos morais e da ré no tocante ao 

pagamento da indenização securitária. Agravo retido improvido. 

Apelação da ré provida em parte. Recurso adesivo do autor improvido”. 

(Apelação 0006848-74.2006.8.26.0363, Rel. Hamid Bdine, 29ª Câmara 

de Direito Privado, d.j. 26.11.2014  grifei).

Por fim, considerando que tanto o autor 

quanto as rés foram, em parte, vencedores e vencidos  vez que o 

requerente logrou êxito no recebimento da indenização securitária, mas viu 

afastada sua pretensão de reparação dos alegados danos morais , impõe-

se a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de 

Processo Civil. Dessa forma, cada parte deverá arcar com as custas e 

despesas processuais que despendeu, bem como com os honorários 

advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% da 

condenação, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor. 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 

autor e dou parcial provimento ao recurso das rés, para anular a r. 

sentença por ausência de fundamentação e, nos termos no artigo 1.013, § 

3º, inciso IV, do CPC, julgar parcialmente procedente a ação, condenando 
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as requeridas ao pagamento da integralidade da indenização securitária, 

do modo explanado. 

HUGO CREPALDI
Relator
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