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APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  444115-51.2010.8.09.0006 

(201094441155)

COMARCA DE ANÁPOLIS

APELANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

APELADO : JOSÉ DOS REIS PEREIRA

RELATOR : DR.  WILSON  SAFATLE  FAIAD  –  EM 

SUBSTITUIÇÃO

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 

RESCISÃO  DE  CONTRATO,  CUMULADA 

COM  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DE 

IMPORTÂNCIAS PAGAS E REPARAÇÃO DE 

DANOS  MORAIS. INADIMPLEMENTO. 

CANCELAMENTO  AUTOMÁTICO. 

PREVISÃO  EXPRESSA.  POSSIBILIDADE. 

DANO  MORAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 

INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 

I  –  Inviável  a  pretensão  de  restituição  dos 

valores descontados na folha de pagamento a 

título de contrato de pecúlio por invalidez ou 

morte, porquanto possui natureza aleatória e 

securitária, uma vez que a entidade suportou 

o risco de ter que indenizar os beneficiários. 

II – In casu, não há falar em condenação por 
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danos  morais,  posto  não  comprovado 

nenhum  ato  antijurídico  da  recorrente  a 

ensejar situação dolorosa ou vexatória sofrida 

pelo  autor/recorrido.  III  -  Em  razão  da 

reforma da sentença,  com o julgamento de 

improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se 

a  inversão  do  ônus  da  sucumbência, 

observando-se, entretanto, o artigo 12 da Lei 

nº  1.060/50,  por  ser  a  parte  vencida 

beneficiária  da  assistência  gratuita. 

APELAÇÃO  CONHECIDA  E  PROVIDA. 

SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos  de  Apelação  Cível nº  444115-51.2010  (201094441155), 

Comarca de Anápolis, sendo apelante CAPEMISA SEGURADORA 

DE  VIDA  E  PREVIDÊNCIA  S/A e  apelado  JOSÉ  DOS  REIS 

PEREIRA.

Acordam os integrantes da Terceira Turma 

Julgadora da Sexta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer e prover 

o apelo, nos termos do voto do Relator. Custas de lei.
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Votaram,  além  do  Relator,  Dr.  Wilson 

Safatle Faiad, substituto do Desembargador Fausto Moreira Diniz, 

Desembargador Norival Santomé e Dr. Marcus da Costa Ferreira, 

em substituição ao Des. Camargo Neto. O Desembargador Norival 

Santomé adotou o relatório  de revisão.  Presidiu o julgamento o 

Desembargador Fausto Moreira Diniz.

Presente  a  ilustre  Procuradora  de  Justiça, 

Doutora Laura Maria Ferreira Bueno.

Goiânia, 13 de agosto de 2013.

                 DR. WILSON SAFATLE FAIAD

                   RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO
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APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  444115-51.2010.8.09.0006 

(201094441155)

COMARCA DE ANÁPOLIS

APELANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

APELADO : JOSÉ DOS REIS PEREIRA

RELATOR : DR.  WILSON  SAFATLE  FAIAD  –  EM 

SUBSTITUIÇÃO

RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por 

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (fls. 

158/175) contra a sentença (fls. 152/155) proferida pelo MM. Juiz 

de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Anápolis,  Dr. Johnny 

Ricardo de Oliveira Freitas, nos autos da ação de rescisão de 

contrato,  cumulada  com  restituição  em  dobro  de  importâncias 

pagas e reparação por danos morais, ajuizada por JOSÉ DOS REIS 

PEREIRA, ora apelado.

Em  sua  exordial,  o  autor  anuncia  ser 

funcionário público da Prefeitura Municipal  de Anápolis,  que,  em 

13/06/1985,  firmou  um  convênio  de  pecúlio,  garantindo  a 
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cobertura por morte, com a seguradora CAPEMI, de modo que as 

prestações seriam descontadas direto da folha de pagamento do 

servidor.

Prossegue narrando que, a partir do ano de 

2002,  os  contracheques  dos  funcionários  foram substituídos  por 

cartão  magnético,  impedindo  o  demandante  de  visualizar 

mensalmente  os  descontos  do  contrato  de  pecúlio  ajustado, 

fazendo-o crer que estava tudo nos conformes.

Sustenta  que,  aos  sessenta  e  sete  (67) 

anos  (novembro/2009),  ao  procurar  a  Prefeitura  no  intuito  de 

aposentar-se  e  receber  o  prêmio,  “...  foi  surpreendido  com  as  

informações recebidas do Departamento Pessoal da Prefeitura de que os  

descontos deixaram de ser realizados a partir de 01/2003, pelo fato de  

que a Capemi teria falido e que 'todos teriam caído em um golpe'.”  (fl. 

03).

Diante  dessa  informação,  solicitou  à 

seguradora ré  que se manifestasse e,  para a  sua surpresa,  em 

14/12/2009,  aquela informou não ter localizado nenhum tipo de 

plano contratado  em nome do  autor,  razão  pela  qual  ajuizou  a 

presente demanda.

Anexou documentos às fls. 08/44.
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À  fl.  45  foi  deferido  o  benefício  da 

assistência judiciária ao requerente.

A  seguradora  CAPEMISA,  sucessora  da 

CAPEMI (fl.  101), devidamente citada  (fls.  46/47),  apresentou 

contestação (fls. 48/95) alegando, em suma, a culpa exclusiva do 

consumidor;  impossibilidade  da  devolução  das  contribuições; 

repetição de indébito indevida; princípio da boa fé contratual e, ao 

final, pugnou pela improcedência de todos os pedidos iniciais.

Juntou reproduções de documentos às fls. 

96/108,  inclusive,  com  a  cópia  do  contrato  de  pecúlio  (fls. 

104/106).

O  requerente  apresentou  réplica  às  fls. 

114/117.

Restou infrutífera a tentativa de transação 

entre as partes (fl. 124), bem como foi requerido a produção de 

provas por ambas.

Na data de 20/06/2012,  em audiência  de 

instrução e julgamento, foi dispensado o depoimento pessoal do 

autor e os litigantes não arrolaram testemunhas (fl. 135). Ao final, 
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o  MM.  Juiz  autorizou  a  substituição  das  alegações  orais  por 

memoriais, os quais foram apresentados às fls. 137/138 e 139/149 

dos autos.

Após  o  regular  trâmite  do  feito,  o 

magistrado a quo exarou a sentença, nos seguintes termos, verbis:

“... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM 

PARTE,  o  pedido  do  autor  para  rescindir  o  

contrato de seguro de n° 35471416 cabendo à  

ré  restituir  o  valor  proporcional  do  prêmio  

referente ao período de de julho de 1985 até  

dezembro de 2002, conforme se apurar.

Ainda, condeno a ré a reparar o dano moral,  

cujo valor da indenização fixo em R$ 3.500,00 

(três  mil  e  quinhentos  reais),  acrescido  de 

juros legais e correção monetária pelo INPC, a  

contar desta data e até efetivo pagamento. 

Condeno  o  réu  no  pagamento  das  custas,  

despesas  processuais  e  honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze 

por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação 

atualizado,  nos  termos  do  art.  20,  §  3°,  do  

CPC.
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O  pedido  de  cumprimento  da  sentença,  no 

tocante  à  condenação  ou  verbas  de 

sucumbência, deverá ser postulado pela parte  

interessada no prazo de até seis meses após o  

trânsito em julgado da sentença, observado o §  

5°, do art. 475-J, do CPC. O termo inicial para  

aplicação da multa do art. 475-J, do CPC, será  

o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça  

no julgamento do Recurso Especial n° 940.274-

MS.” (fl. 155).

A apelante alinha em suas razões recursais 

(fls. 158/175), que o ato judicial em comento deve ser reformado, 

porquanto não está em consonância com a legislação que rege a 

matéria.

Tece um breve resumo dos fatos e defende 

que a responsabilidade objetiva pelo contrato é do estipulante, ou 

seja, da Prefeitura Municipal de Anápolis, que deixou de descontar 

os valores na folha de pagamento dos funcionários relacionados no 

plano  sem  tê-los  comunicado,  inviabilizando  a  faculdade  dos 

mesmos cancelarem ou não o ajuste.

Reitera  a  tese  de  que  “...  o  CONTRATO, 

diferente do que explana o Magistrado, é realizado COM O ESTIPULANTE,  

assim como o prêmio do seguro é pago PELO ESTIPULANTE À CIA que  

ac444115-51 5



Gabinete do Desembargador Fausto Moreira Diniz
6ª Câmara Cível

apenas  informa  o  nome  e  os  dados  pessoas  daqueles  a  quem  o  

ESTIPULANTE pretende conceder o benefício ...” (sic, fl. 163).

Pondera que é pacífico nos tribunais pátrios 

o  entendimento  no sentido da impossibilidade da devolução das 

contribuição pagas, tendo em vista que durante o período em que 

o apelado foi segurado, estava garantida sua cobertura contra os 

riscos previstos no pacto.

Afirma  ser  o  ato  judicial  hostilizado 

insubsistente, por tratar a matéria “... sem a fiel observância à órbita 

jurídica que gravita no sistema de seguro ...” (fl. 172).

Verbera  que  em  nada  concorreu  para  o 

evento, não ensejando assim, a sua condenação em danos morais. 

Por outro lado, esclarece que, caso houvesse descumprido o acordo 

entre as partes, ainda assim não responderia, porquanto, conforme 

prevê a Súmula 75 do Superior Tribunal de Justiça  “...'O simples 

descumprimento  de  dever  legal  ou  contratual,  por  caracterizar  mero  

aborrecimento,  em  princípio,  não  configura  dano  moral,  salvo  se  da  

infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte.'”  

(fl. 175).

Colaciona  julgados  que  entende  embasar 

sua defesa.
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Por  fim,  requer  o  conhecimento  e 

provimento da apelação para que a sentença seja reformada, nos 

termos acima delineados.

Preparo à fl. 176.

O  recurso  foi  recebido  em  seus  efeitos 

legais (fl. 177).

O  apelado,  JOSÉ  DOS  REIS  PEREIRA, 

apresentou  suas  contrarrazões  (fls.  181/185),  rebatendo  os 

argumentos  expendidos  pela  recorrente  e,  ao  final,  pugna  pelo 

desprovimento  do  impulso,  com  a  manutenção  do  decisum de 

primeiro grau.

É o relatório. 

Ao douto Revisor.

Goiânia, 1º de julho de 2013.

DR. WILSON SAFATLE FAIAD

10/C     RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO
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APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  444115-51.2010.8.09.0006 

(201094441155)

COMARCA DE ANÁPOLIS

APELANTE : CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA 

E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO : JOSÉ DOS REIS PEREIRA

RELATOR : DR.  WILSON SAFATLE FAIAD –  EM 

SUBSTITUIÇÃO

                          VOTO DO RELATOR

O recurso é próprio, tempestivo e presentes 

os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço e passo a 

apreciá-lo.

Conforme  relatado,  trata-se  de  apelação 

cível  interposta  pela  CAPEMISA  SEGURADORA  DE  VIDA  E 

PREVIDÊNCIA  S/A (fls.  158/175)  contra  a  sentença  (fls. 

152/155) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da 
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comarca de Anápolis,  Dr. Johnny Ricardo de Oliveira Freitas, 

nos  autos  da  ação  de  rescisão  de  contrato,  cumulada  com 

restituição em dobro de importâncias pagas e reparação por danos 

morais, ajuizada por JOSÉ DOS REIS PEREIRA, ora apelado.

A  matéria  de  mérito  devolvida  a  este 

egrégio Tribunal de Justiça consiste na reforma do ato judicial que 

julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  do  requerente  para 

rescindir  o  contrato  de seguro nº  35471416 e  condenar  a  ré  a 

restituir-lhe o valor proporcional do prêmio concernente ao período 

de  julho/1985  a  dezembro/2002.  Demais  disso,  condenou  a 

seguradora  à  indenização  por  danos  morais  no  quantum de  R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

In casu, observa-se dos autos (fls. 22/38) 

que efetivamente ocorreu o desconto na folha de pagamento do 

autor  referente  às parcelas do seguro contratado no período de 

01/1985 a 11/2002.

Sabe-se que o pecúlio,  um dos benefícios 

pagos pelas entidades de previdência privada, é devido em razão 

da morte do contratante, assemelhando-se à indenização a título 

de  seguro  de  vida.  O  capital  será  pago  de  uma  só  vez  ao 

beneficiário  indicado  pelo  participante,  quando  ocorrer  a  morte 

deste, qualquer que seja a sua causa (fl.  105, Capítulo III, Dos 

ac444115-51 2



Gabinete do Desembargador Fausto Moreira Diniz
6ª Câmara Cível

benefícios, artigo 7º, do ajuste).

Da documentação colacionada ao processo, 

mormente aquela constante às fls. 104/106, pode-se notar que a 

apelante firmou com o apelado um pacto de Plano de Pecúlio I a 

título de contrato de risco.

Desse  modo,  indubitável  é  concluir  que 

durante  o  período  de  pagamento  do  referido  plano,  ao  qual  o 

requerente era filiado, ele transferiu à seguradora os riscos futuros 

e aleatórios pela ocorrência do sinistro, de modo que em caso de 

invalidez ou morte do autor, seria a requerida compelida a pagar o 

referido  pecúlio  de  uma  só  vez  ao  beneficiário  indicado  pelo 

participante.

Assim,  com  o  pagamento  do  prêmio,  o 

segurado transfere à seguradora o risco pela ocorrência ou não de 

um sinistro.

Desse  modo,  mesmo  diante  da  não 

ocorrência  do  evento  morte  ou  invalidez,  o  contratante  está 

usufruindo  do  serviço  prestado  pela  seguradora  no  lapso  da 

vigência do pacto negocial, que é, por natureza, oneroso, sendo o 

prêmio  a  contraprestação  por  esta  transferência  de 

responsabilidade.
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Diante  dessas  considerações,  entende-se 

que não pode o demandante contratar seguro para a cobertura de 

eventual risco e ocorrendo a inadimplência deste, aproveitar-se da 

inocorrência  do  sinistro  para  exigir  a  devolução  integral  das 

prestações  pagas,  ignorando  o  serviço  já  prestado  pela 

demandada.

Nesse  contexto,  não  é  admissível  a 

restituição  dos  valores  pagos  a  título  de  pecúlio,  porquanto 

acarretaria o enriquecimento injustificado do autor, que gozou da 

garantia assegurada no instrumento contratual.

Nesse sentido é o posicionamento da Corte 

Superior de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO  E 

CONTRADIÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  ART.  535  DO 

CPC  NÃO  CARACTERIZADA.  PREVIDÊNCIA 

PRIVADA.  CAPEMI.  RESCISÃO DO CONTRATO. 

(…).  RESTITUIÇÃO  DAS  CONTRIBUIÇÕES 

PESSOAIS.  CABIMENTO.PRÊMIO  DO  SEGURO. 

DEVOLUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  (…).  V  -  Os  

valores  pagos  a  título  de  prêmio  pelo  seguro  

por  invalidez  ou  morte  não  são  passíveis  de  
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restituição, uma vez que a entidade suportou o 

risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro,  

nem  por  isso  deixaram  os  associados  de 

usufruir da prestação do serviço na vigência do  

contrato,  que  é,  por  natureza,  oneroso.”  (3ª 

Turma,  REsp  nº  573761/GO,  Min.  Rel. 

Castro Filho, DJ nº 19/12/2003).

Na mesma linha de raciocínio,  seguem os 

arestos deste Areópago, ipsis litteris:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA  E 

RESTITUIÇÃO  DE  IMPORTÂNCIAS  PAGAS. 

CONTRATO DE  PECÚLIO.  INADMISSIBILIDADE 

DE  RESTITUIÇÃO  DAS  PRESTAÇÕES  AO 

SEGURADO.  O  contrato  de  pecúlio  tem  por  

característica  fundamental  o  risco  assumido 

pelos  contraentes  que,  se  ocorrer,  enseja  o  

pagamento assumido entre eles. 2. Ocorrendo a  

exclusão  do  plano  de  pecúlio  sem  culpa  do 

segurador,  as  importâncias  pagas  não  são 

restituíveis, uma vez que a entidade recorrente  

suportou o risco, como é próprio dos contratos 

aleatórios.”  (2ª CC, AC nº 37686553.2009. 

8.09.0000,  Rel.  Dr.  Jerônymo  Pedro 

Villas Boas, DJ nº 601 de 18/06/2010).
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“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NÃO 

CABIMENTO.  Os  valores  pagos  a  título  de 

pecúlio por invalidez ou morte não são passíveis  

de restituição, porquanto a entidade suportou o 

risco durante o tempo de vigência do contrato.  

Recursos  conhecidos.  Primeiro  Apelo 

parcialmente  provido.  Segundo  Recurso 

desprovido.”  (3ª  CC,  AC  nº  149719-21, 

Rel.ª Dr.ª Sandra Regina Teodoro Reis, 

DJ nº 826 de 26/05/2011).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  RESTITUIÇÃO  DE 

IMPORTÂNCIA  PAGA.  IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO.CERCEAMENTO DEFESA. 

PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PLANO  DE 

PECÚLIO.  DEVOLUÇÃO  DE  VALORES. 

INADMISSIBILIDADE.  (...)  3.  Impossível  a  

devolução  das  parcelas  pagas  a  título  de 

contribuição para plano de Pecúlio, eis que tal  

contrato possui natureza aleatória e securitária,  

tendo como finalidade principal a cobertura do  

evento morte, suportando, a entidade, o risco  

de ter que indenizar os beneficiários. Conforme  

precedentes do c. STJ, 'os valores pagos a título  
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de  pecúlio  por  invalidez  ou  morte  não  são  

passíveis  de  restituição,  uma  vez  que  a  

entidade suportou o risco'  (RESP 440850/DF).  

APELOS  CONHECIDOS.  PRIMEIRO  RECURSO 

PROVIDO  E  SEGUNDO  APELO  DESPROVIDO. 

SENTENÇA  REFORMADA.”  (6ª  CC,  AC  nº 

150463-91,  Rel.  Des.  Norival  Santomé, 

DJ nº 739 de 17/01/2011).

No  que  pertine  à  irresignação  da 

seguradora quanto à sua condenação em danos morais, razão lhe 

assiste.

A  Constituição Federal,  em seu artigo  5º, 

inciso X, regula que  “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a  

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo  

dano material ou moral decorrente de sua violação".

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 

186  do  Novo  Código  Civil  dispõe  que  “Aquele  que,  por  ação  ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar  

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

É sabido que a responsabilidade civil possui 

quatro (4) elementos, quais sejam: a conduta, o dano, o nexo de 

causalidade  entre  a  conduta  e  o  dano,  e  o  elemento  subjetivo 
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eventual consistente no dolo ou na culpa.

Ao perlustrar o caderno processual, observo 

que o autor, ao procurar a apelante para se informar quanto ao 

pecúlio contratado desde 1985 (fl. 40), foi informado que “... não 

localizamos nenhum plano subscrito pelo senhor na CAPEMISA.” (fl. 42).

A  seguradora  recorrente,  por  sua  vez, 

afirma que “... Tendo em vista a última contribuição registrada para o  

plano de Pecúlio I ter ocorrido em abril de 2003, o contrato em referência  

foi  CANCELADO POR FALTA DE PAGAMENTO.”  (fl.  52). Alega, ainda, 

que  o  procedimento  tomado  possui  expressa  previsão  no 

instrumento contratual ajustado e que a Prefeitura de Anápolis foi 

quem  deixou  de  efetuar  os  descontos  nos  contracheques  dos 

servidores e repassar o valor à Seguradora.

Não obstante o demandante/apelado alegue 

que não tomou conhecimento do cancelamento do contrato entre a 

Prefeitura Municipal de Anápolis e a CAPEMISA, devido ao fato do 

seu contracheque, onde eram efetuados os descontos do seguro, 

ter  sido  substituído  por  cartão  magnético,  inexiste  no  processo 

qualquer prova nesse sentido.

Demais  disso,  entendo  que  a  seguradora 

em nada contribuiu para o cancelamento do contrato entabulado, 
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não podendo ser responsabilizada.

Assim, verifica-se que não existiu conduta 

ilícita da recorrente, que cancelou o pecúlio ajustado com base no 

artigo 26 do instrumento contratual, qual seja:

“Art. 26. O participante é excluído do Plano de 

Pecúlio:

(…)

c) Por atraso das contribuições por mais de 90 

(noventa) dias.” (fl. 106).

Portanto,  a  indenização  por  danos  morais 

não é medida que se impõe, in casu, devendo ser excluída.

Neste  sentido,  tem decidido  este  Tribunal 

de Justiça, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 

POR  DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS 

DO DIREITO DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. 1. A  

jurisprudência desta Corte está consolidada no  

sentido  de  que  a  simples  alegação  da 

ocorrência de dano moral não é suficiente para 

obtenção  de  indenização,  porquanto 
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prevalecente  orientação  de  que  a 

responsabilização do agente está correlacionada 

com o nexo de causalidade entre o sofrimento  

experimentado  pela  vítima  e  a  conduta 

lesionadora. 2. Não se incumbindo o autor de  

comprovar o fato constitutivo de seu direito no  

que diz com a prática de cometimento ilícito, a  

improcedência  do  pedido  é  medida  que  se  

impõe (artigo  333,  I,  CPC).”  (3ª  CC,  AC nº 

445602-71,  Rel. Dr. Roberto Horácio de 

Rezende, DJ nº 1131 de 24/08/2012).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 

POR  DANOS  MATERIAIS,  MORAIS  E 

ESTÉTICOS.  […].  ATO  ILÍCITO 

DESCARACTERIZADO.  DEVER  DE  INDENIZAR 

AFASTADO. […]. 3 - Na ausência de elementos  

satisfatórios  a  imputar  à  ré  a  prática  de  ato  

ilícito,  mormente  ante  a  não  configuração  do  

nexo de causalidade, a improcedência do pedido 

é  medida  que  se  impõe.” (4ª  CC,  AC  nº 

411728-80,  Rel.  Dr.  Delintro  Belo  de 

Almeida  Filho,  DJ  nº  1203  de 

12/12/2012).

Conclui-se,  portanto,  ser  inviável  a 
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devolução das  contribuições mensais feitas pelo autor, eis que a 

entidade  suportou  o  risco  inerente  ao  contrato  de  Pecúlio  por 

invalidez  ou  morte  entabulado  entre  as  partes,  sujeitando-se  à 

cobertura securitária em razão da ocorrência do risco contratado, 

enquanto o apelado gozava da garantia assegurada.

Em consequência,  impõe-se a  inversão do 

ônus da sucumbência, com a observância das disposições contidas 

no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por ser o apelado beneficiário da 

assistência judiciária (fl. 45).

Ao  teor  do  exposto,  JÁ  CONHECIDO  O 

RECURSO, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar o ato judicial 

hostilizado a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, para 

desobrigar a seguradora apelante a restituir as parcelas pagas do 

contrato de pecúlio.

É o meu voto.

Goiânia, 13 de agosto de 2013.

                            DR. WILSON SAFATLE FAIAD

10/B1                        RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO
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