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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 
SECURITÁRIA. PLANO DE PECÚLIO E SEGURO 
DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DA 
SEGURADORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
1. O primeiro pacto mantido entre as partes trata-
se de contrato de seguro de vida em grupo e o 
segundo, embora denominado de Plano de Pecúlio, 
possui natureza dúplice, também relativa a pacto de 
seguro de vida, porquanto prevê o pagamento de 
quantia pecuniária aos beneficiários no caso de morte 
do proponente.  
2. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir 
o pagamento de indenização para a hipótese de 
ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no 
evento danoso previsto contratualmente, cuja 
obrigação do segurado é o pagamento do prêmio 
devido e de prestar as informações necessárias para a 
avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora 
deve informar as garantias dadas e pagar a 
indenização devida no lapso de tempo estipulado. 
Inteligência do art. 757 do Código Civil. 
3. Igualmente, é elemento essencial deste tipo de 
pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e 
lealdade nas informações prestadas pelas partes e 
cumprimento das obrigações avençadas, nos termos 
do art. 422 da atual legislação civil. 
4. Contudo, desonera-se a seguradora de 
satisfazer a obrigação assumida apenas na hipótese 
de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para 
a implementação do risco e obtenção da referida 
indenização. 
5. Assim, caso seja agravado intencionalmente o 
risco estipulado, ocorrerá o desequilíbrio da relação 
contratual, onde a seguradora receberá um prêmio 
inferior à condição de perigo de dano garantida, em 
desconformidade com o avençado e o disposto no art. 
768 da lei civil, não bastando para tanto a mera 
negligência ou imprudência do segurado. 
6. No caso em exame o segurado tinha plena 
ciência de seu estado de saúde quando da 
contratação do seguro objeto da presente lide, 
omitindo intencionalmente este dado. 
7. Em 06/01/2004, o autor foi internado no 
Hospital Parque Belém para tratamento de transtorno 
mental e comportamental devido ao uso do álcool, 
dependência de álcool, doença que, posteriormente, 
levou-o ao óbito.  



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 

Nº 70043970110 

2011/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

8.    Portanto, não merece guarida as alegações da 
parte recorrente, tendo em vista que o segurado já 
tinha conhecimento de sua enfermidade quando da 
contratação dos seguros, de sorte que, por questão de 
lealdade contratual, deveria ter declinado nas 
declarações pessoais de saúde esta condição, cuja 
sonegação consciente importa em desonerar a 
seguradora-ré do dever de indenizar, em função do 
agravamento do risco. 
9. Assim, descabe o pagamento da indenização 
contratada, pois ausente a boa-fé objetiva quando da 
realização dos referidos pactos, o que ocasionou o 
agravamento do risco contratado, elementos 
essenciais que afastam a responsabilidade de reparar 
o evento garantido, nos termos dos artigos 422 e 766, 
ambos do Código Civil. 
Negado provimento ao apelo. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

QUINTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70043970110 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

LAIS BOTELHO RODRIGUES  
 

APELANTE 

MBM SEGURADORA SA - 
MONTEPIO DA BRIGADA MILITAR  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento 

ao apelo.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO E DES.ª 

ISABEL DIAS ALMEIDA. 
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Porto Alegre, 31 de agosto de 2011. 

 
DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO,  

Relator. 

 

I -  R E LA TÓ RIO  

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

LAIS BOTELHO RODRIGUES interpôs apelação contra a 

decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida em face de MBM 

SEGURADORA S/A – MONTEPIO DA BRIGADA MILITAR. 

Em suas razões recursais às fls. 196/201 dos autos, a autora 

sustentou que o ônus de comprovar a pré-existência da doença é da 

seguradora, uma vez que se eximiu de realizar exame clínico no segurado 

quando da contratação.  

Asseverou que a ré deveria comprovar a má-fé do segurado. 

Acrescentou que o estado patológico não pode ser caracterizado como 

doença infectiva se, à época em que prestadas as declarações, este era 

incapaz de, por si só, saber da existência da patologia.  

Aduziu que a contratação foi realizada em 11/02/2005 e o 

segurado faleceu somente em 17/07/2009, pretendendo a ré embolsar o 

prêmio recebido no período. Afirmou que este teve uma única internação 

antes de celebrar ajuste e que esta decorreu de doença não relacionada 

com o óbito.  

Requereu o provimento do recurso. 

Contra-arrazoado o recurso (fls. 204/212), os autos foram 

remetidos a esta Colenda Corte de Justiça.  

Registro que foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 

552 do CPC, tendo em vista a adoção do sistema informatizado. 

É o relatório. 
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I I -  VO TOS  

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO (RELATOR) 

Admissibilidade e objeto do recurso 

Eminentes colegas, o recurso intentado objetiva a reforma da 

sentença de primeiro grau, versando a causa sobre a cobrança da cobertura 

securitária. 

Os pressupostos processuais foram atendidos, utilizado o 

recurso cabível, há interesse e legitimidade para recorrer, é tempestivo, 

dispensado do preparo em razão da concessão do benefício da assistência 

judiciária (fl. 24), inexistindo fato impeditivo do direito recursal, noticiado nos 

autos. 

     Assim, verificados os pressupostos legais, conheço do recurso 

intentado para o exame das questões suscitadas.  

Mérito do recurso em exame 

Os contratos em tela foram avençados entre as partes com o 

objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer 

a condição suspensiva consubstanciada no evento danoso previsto 

contratualmente. O primeiro trata-se de contrato de seguro de vida em grupo 

e o segundo, embora denominado de Plano de Pecúlio, possuía natureza 

dúplice, também relativa a pacto de seguro de vida, porquanto prevê o 

pagamento de quantia pecuniária aos beneficiários no caso de morte do 

proponente.  

Assim, aplicáveis os dispositivos da legislação que cuidam do 

contrato de seguro a ambos os pactos. Destarte, a obrigação do segurado é 

o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias 

para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as 

garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, 

condições gerais estas previstas no art. 757 e seguintes do Código Civil. 
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Ressalte-se que os pressupostos do contrato de seguro são a 

cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado, cuja 

mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo 

sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este risco para a 

seguradora. Permeadas estas condições pelo elemento essencial deste tipo 

de pacto, qual seja, a boa-fé, nos termos do art. 422 da atual legislação civil, 

caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas 

partes e cumprimento das obrigações avençadas. 

Saliente-se que presentes as condições precitadas, deve ser 

feito o pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites 

contratados e condições acordadas, desonerando-se aquela de satisfazer a 

obrigação assumida apenas na hipótese de comprovado o dolo ou má-fé do 

segurado para a implementação do risco e obtenção da referida 

indenização. 

Assim, o elemento volitivo supracitado gera o agravamento do 

risco estipulado, resultando no desequilíbrio da relação contratual, onde a 

seguradora receberá um prêmio inferior à condição de perigo de dano 

garantida, em desconformidade com o avençado, nos termos do art. 768 da 

lei civil.1 Portanto, para que esta situação ocorra, deve haver intenção do 

segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste.  

Por outro lado, mesmo que o segurado aja com culpa, em 

qualquer de suas modalidades, caberá ao segurador arcar com o ônus do 

sinistro ocorrido, tendo em vista que a cobertura à culpa é parte integrante 

do contrato, e deste não pode ser afastada. Sobre o assunto, é o aresto do 

STJ a seguir colacionado: 

CIVIL. SEGURO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E 
PESSOAIS. 
COLISÃO CAUSADA POR INGRESSO DO SEGURADO EM CONTRAMÃO 
DE DIREÇÃO. 

                                            
1
 |Art. 768 - o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco 

objeto o contrato. 
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EXCLUDENTE AFASTADA. RISCO INERENTE À NATUREZA DA 
COBERTURA. CC, ARTS. 1.432, 1.454 E 1.458. 
I. O ingresso do segurado em contra-mão de direção não é causa de 
excludente da cobertura securitária prevista no art. 1.454 do Código Civil, 
eis que constitui evento previsível de acontecer no trânsito, em face da 
complexidade da malha viária, a impossibilidade de conhecimento integral 
dos logradouros pelos motoristas e as correntes modificações introduzidas 
para facilitar o escoamento de veículos. 
II. Recurso especial conhecido e provido, para determinar o pagamento da 
indenização contratada. 
(REsp 246.631/SP, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 
TURMA, julgado em 07.05.2002, DJ 19.08.2002 p. 169, REPDJ 17.03.2003 
p. 233). 

 
A esse respeito é esclarecedora a lição de Cavalieri Filho2 ao 

asseverar que: 

Somente o fato exclusivo do segurado pode ser invocado como 
excludente de responsabilidade do segurador, mesmo assim quando se 
tratar de dolo ou má-fé. Para alguns, a culpa grave do segurado também 
excluiria a responsabilidade do segurador, mas, em nosso entender, se 
razão. A culpa, qualquer que seja a sua gravidade, caracteriza-se pela 
involuntariedade, incerteza, produzindo sempre resultado não desejado. 
Ademais, é um dos principais riscos cobertos pela apólice. Quem faz 
seguro, normalmente, quer também se prevenir contra os seus próprios 
descuidos eventuais. E, ao dar cobertura à culpa do segurado, não seria 
possível introduzir distinção entre os diversos graus ou modalidades de 
culpa. Além da dificuldade para se avaliar a gravidade da culpa, a limitação 
acabaria excluindo a maior parte dos riscos que o segurado deseja ver 
cobertos, tornando o seguro desinteressante. Entendo, assim, que a culpa 
do segurado, qualquer que seja o seu grau, não exonerando de 
responsabilidade o segurador. 

(...) 
O agravamento do risco, dependendo de sua intensidade, pode afetar 

de tal forma o equilíbrio do contrato a ponto de romper a sua estabilidade 
econômico-financeira. O segurador passa, então, a receber um prêmio 
insuficiente para o cumprimento de suas obrigações contratuais. 

 

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

É oportuno consignar que os serviços securitários estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto 

relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o 

seguinte: 

                                            
2
 |CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, 7ª ed., rev. e amp. SP: 

Editora s, 2007, p. 422/423 e 426. 
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Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° (...) 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. 

 

Dessa forma, há perfeita incidência normativa do Código de 

Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a seguro em tela, como 

aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço 

a cobertura do seguro ofertada pela seguradora, consubstanciada no 

pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no 

contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. 

Ademais, releva ponderar que a aplicação das normas do 

Código de Defesa do Consumidor depende de ter sido constituído o direito 

alegado, bem como de ter sido observada a boa fé objetiva no contrato de 

seguro.  

Assim, no que tange ao artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 

8078/90, a viabilidade da inversão do ônus probatório fica a critério do juiz, o 

qual deverá analisar a verossimilhança da alegação do consumidor ou a 

situação de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 

Da relação jurídica entabulada entre as partes 

No caso em exame não merece guarida a pretensão recursal, 

devendo ser mantida a decisão da ínclita Magistrada, Dra. Nelita Teresa 

Davoglio, pelas razões a seguir deduzidas. 

É fato incontroverso da lide, na forma do art. 334, inciso III, do 

Código de Processo Civil, que Adão Rodrigues contratou plano de pecúlio e 

seguro de vida, com cobertura apenas de auxílio funeral em fevereiro de 

2005.  
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Na ocasião, respondeu negativamente quando questionado se 

sofria ou sofreu, nos últimos três anos, de alguma doença que o tenha 

obrigado a consultar médico para tratamento, hospitalizar-se, submeter-se a 

intervenção cirúrgica (fls. 53 e 55).  

Ressalte-se que os cartões-propostas foram redigidos em letra 

legível e possuíam apenas cinco perguntas claras e objetivas, cuja resposta 

limitava-se a “sim” ou “não”. Deste modo, não há como negar que o 

contratante tinha consciência da declaração que estava prestando.   

De outro lado, conforme consta na certidão de óbito, o 

segurado faleceu no dia 18/07/2009 (fl.11), sendo apontada como causa 

mortis: choque séptico, sepse, broncopneumonia comunitária, doença 

broncopulmonar obstrutiva crônica, hepatopatia crônica, etilismo.  

Contudo, em 06/01/2004, o autor foi internado no Hospital 

Parque Belém para tratamento de transtorno mental e comportamental 

devido ao uso do álcool, dependência de álcool, doença que, conforme 

consta no atestado de óbito e neste próprio documento, ocasionou o seu 

falecimento (fl.182).  

Portanto, o segurado tinha plena ciência de seu estado de 

saúde quando do preenchimento das propostas em questão, aplicando-se a 

hipótese de incidência no caso em exame insculpida na norma do art. 766 

do Novo Código Civil, in verbis:  

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações 
inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da 
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar 
obrigado ao prêmio vencido. 
Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar 
de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a 
cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. 
 

Assim, não merece guarida as alegações da recorrente, tendo 

em vista que o segurado já tinha integral ciência de sua doença quando do 
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preenchimento das declarações de saúde, omitindo esta informação, fato 

determinante para a aceitação das propostas nos termos apresentados. 

Nesse sentido são os arestos trazidos à colação a seguir: 

SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE 
COBERTURA. BENEFICIÁRIA. COMPANHEIRA. Não obstante a autora 
tenha sido indicada como beneficiária do seguro de vida, na condição de 
¿companheira¿ do segurado, não tem direito à indenização por sua morte, 
pois o mesmo era casado. Assim, fazendo incidir o disposto no art. 793 do 
CC de 2002. Outrossim, restando suficientemente demonstrado, pela prova 
documental, que o segurado já era portador de doença que o levou ao 
óbito, omitindo tal circunstância quando da contratação, justificada se 
mostra a recusa da seguradora, ao pagamento da indenização perseguida. 
Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70022849467, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 
19/03/2008). 

 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DO VALOR ESTIPULADO NA APÓLICE 
NEGADO. OMISSÃO DO SEGURADO QUANDO DO PREENCHIMENTO 
DO CARTÃO-PROPOSTA. FALTA DE INFORMAÇÕES. DOENÇA 
PREEXISTENTE. Tendo a segurada omitido informações relevantes à 
contratação, relativamente ao seu estado de saúde, quando do 
preenchimento do cartão-proposta, cabível a negativa do pagamento do 
valor estipulado na apólice, por parte da seguradora. Inteligência do artigo 
1.444 do antigo Código Civil. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 
70020545661, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/02/2008). 

 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. OMISSÃO DA DOENÇA 
QUE ACARRETOU A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO 
QUANDO DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 1. Consoante o 
disposto no art. 1444 do Código Civil de 1916 (art. 766 do Código Civil de 
2002), não faz jus ao pagamento da indenização securitária o segurado 
que, quando da contratação do seguro, omite conscientemente a 
preexistência da doença que culminou com sua invalidez permanente para 
o trabalho e deu origem ao pedido de pagamento da indenização. 2. 
Desprovimento do apelo. (Apelação Cível Nº 70022507727, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 
em 23/01/2008). 

 

Dessa forma, houve o desatendimento ao princípio da boa 

objetiva e agravamento do risco, em função da omissão de dado essencial à 

concretização do pacto, situação que afasta o dever de indenizar por parte 

da seguradora demandada. 
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Portanto, descabe o pagamento da indenização postulada na 

inicial, uma vez que a seguradora-ré logrou êxito em comprovar o 

agravamento do risco contratado, nos termos do art. 333, inciso II, do Código 

de Processo Civil. 

Releva ponderar, ainda, que a parte autora descumpriu com a 

disposição contratual que previa o dever de declarar a existência de 

enfermidades e de eventual internação hospitalar, a fim de ser avaliado 

adequadamente o prêmio a ser pago e a garantia a ser dada, sendo que 

voluntariamente agiu de forma diversa da pactuada, cujo corolário é a não 

percepção da indenização securitária, pois intencionalmente omitiu a 

existência riscos maiores do que aqueles que foram assegurados 

contratualmente. Situação esta que decorreu, por certo, do intuito de 

favorecer aos seus familiares com ganhos certos para estes, retirando a 

aleatoriedade deste tipo de contrato e ultrapassando os limites garantidos. 

Ademais, releva ponderar que o contrato de seguro, embora 

possa ser considerado aleatório do ponto de vista do segurado, uma vez que 

este paga o prêmio muito menor do que uma possível contraprestação da 

seguradora em caso de implementação do risco pactuado, do ponto de vista 

da seguradora é um ajuste comutativo, porque esta administra um grupo 

segurado.  

Desse modo, tem-se o chamado princípio do mutualismo, onde 

pessoas submetidas ao mesmo risco se agrupam para socializar o dano que 

porventura possa ser ocasionado a um deles, de sorte que cada segurado 

estará financiando o eventual prejuízo do outro, que venha a ocorrer naquele 

tipo de seguro. 

Assim sendo, informações prestadas de má-fé pelo segurado 

não acarretam lesão à seguradora, mas ao fundo segurado, principalmente 

aquele de agiu que boa-fé. Sobre o assunto em lume é a manifestação de 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
JLLC 

Nº 70043970110 

2011/CÍVEL 
 

   11 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Márcio Malfatti3 quando da analise da cláusula perfil do segurado no evento 

precitado: 

Creio que, levando-se em consideração os três pontos que aqui 
foram expostos e mais a interpretação da cláusula de perfil neste sentido, 
pode-se obter resultados melhores, pode-se fornecer ao segurado a 
possibilidade de pagar menos prêmio, porque ele sofre menos risco, mas a 
seguradora tem que agir com rigor contra aqueles que se utilizam do perfil 
justamente para auferir lucro dessa situação de fraude tarifária, pagando-se 
menos em detrimento do fundo. Na verdade, não se lesa a seguradora 
com essa atitude, mas sim o fundo. (grifo nosso). 

 

  I I I  -  D IS PO S IT I VO  

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao 

apelo, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os provimentos 

emanados daquela e razões de decidir, inclusive no que tange à fixação do 

ônus da sucumbência. 

 

 

 
DES.ª ISABEL DIAS ALMEIDA (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. ROMEU MARQUES RIBEIRO FILHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. JORGE LUIZ LOPES DO CANTO - Presidente - Apelação Cível nº 

70043970110, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

APELO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: NELITA DAVOGLIO 
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