
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.693.003 - DF (2017/0207254-0)
  

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : MAPFRE VIDA S/A 
ADVOGADOS : NARA DE ALMEIDA GIANELLI BELEOSOFF  - DF017988    

JACÓ CARLOS SILVA COELHO  - DF023355    
ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA  - DF024367    
FABIANE GOMES PEREIRA  - GO030485    
DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA  - GO036528 

RECORRIDO : MONIQUE DE OLIVEIRA FONSECA 
ADVOGADO : DIVALDINO OLIVEIRA BISPO  - DF035901 

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide traduz cerceamento de defesa, quando 
necessária a dilação probatória, além da produzida pelo Exército Brasileiro, para 
percepção da indenização securitária, decorrente de invalidez permanente, pelo 
beneficiário de seguro privado
2. Recurso especial conhecido e provido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por MAPFRE VIDA S/A, com 

fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 14/11/2016.

Concluso ao gabinete em: 13/09/2017.

Ação: de cobrança de indenização securitária, ajuizada por MONIQUE DE 

OLIVEIRA FONSECA, em face da recorrente, em virtude de invalidez permanente da 

recorrida para o serviço militar.

Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar a recorrente ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 190.701,38 (cento e noventa mil, setecentos e 

um reais e trinta e oito centavos).

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente, nos 

termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITARES. 
INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
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DEFESA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. MÉRITO. INCAPACIDADE 
TOTAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL 
DESEMPENHADA. COMPROVAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE 
DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL ASSEGURADA. 
MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS RECURSAIS. 

1. No julgamento do presente recurso deve ser observada a disciplina do 
Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, porquanto a decisão 
impugnada foi publicada após a sua vigência. Entendimento firmado no 
Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. Trata-se de apelação contra a sentença proferida em ação de cobrança, 
que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora a pagar a 
segurada o prêmio da apólice firmada em contrato de seguro de vida em grupo, 
em virtude da invalidez permanente da autora para o serviço militar.

3. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos 
necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas 
necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o 
julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das 
partes. Assim, se o julgador concluir que a prova carreada nos autos é 
suficiente para o esclarecimento da lide, pode julgar antecipadamente o seu 
mérito, sem que tal fato implique afronta aos princípios constitucionais do 
contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

4. Comprovado aos autos que a segurada ficou incapacitada 
definitivamente para a atividade militar desempenhada, tem ela direito ao 
pagamento da indenização integral prevista na apólice de seguro de invalidez 
permanente por acidente, pois, na invalidez, deve ser levado em consideração a 
atividade profissional exercida pela segurada e não toda e qualquer atividade 
do cotidiano.

5. Consoante o enunciado administrativo n. 7 do STJ, é cabível a fixação 
de honorários recursais, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC, nos recursos 
interpostos de decisões proferidas a partir de 18/03/2016.

6. Apelação da seguradora conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. 

Embargos de declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação do arts. 330, I, 332 e 333 do CPC/73; 

355, I, 369 e 373, I, do CPC/15; e 757, 759, 760, 776, 789 e 801 do CC/02; bem como 

dissídio jurisprudencial. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do 

indeferimento da prova pericial. Argumenta que o pagamento da indenização deve ser 

proporcional ao grau de invalidez. 

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
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- Julgamento: aplicação do CPC/2015.

- Da produção de prova pericial

O TJ/DF, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, contrariou o 

entendimento do STJ no sentido de que o julgamento antecipado da lide traduz 

cerceamento de defesa, quando necessária a dilação probatória, além da produzida pelo 

Exército Brasileiro, para percepção da indenização securitária, decorrente de invalidez 

permanente, pelo beneficiário de seguro privado. Nesse sentido: REsp 1.318.639/MS, 3ª 

Turma, DJe de 06/05/2016; AgInt no AREsp 1.084.918/DF, 3ª Turma, DJe de 

15/09/2017; e e AgRg no Ag 1.158.070/BA, 4ª Turma, DJe 13/08/2015

Logo, o acórdão recorrido merece reforma, e fica prejudicado o exame das 

demais questões suscitadas no recurso especial. 

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE 

PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, para determinar 

a realização de prova pericial. 

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 25 de setembro de 2017.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora

Documento: 76869188 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 02/10/2017 Página  3 de 3


