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Classe : Procedimento Ordinário 

Assunto : Seguro 

Requerente : PAULO HENRIQUE RAMOS DE LIMA e outros 

Requerido : ALFA SEGURADORA SA e outros 

 

 

 

 

Sentença 

 

 

 

Vistos, etc. 

 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por dano 

moral, ajuizada por PAULO HENRIQUE RAMOS DE LIMA e FERNANDO RAMOS DE LIMA em face de ALFA 

SEGURADORA S/A e BRB ADM E CORRETORA DE SEGUROS S/A. 

 

Aduz o autor a necessidade de declaração de nulidade da cláusula 12.2.1 que faculta à seguradora ré a 

"solicitação de demais documentos para regulação e liquidação do processo de sinistro." uma vez que a 

ré estaria abusando na solicitação de documentos dos autores para processar o pedido de indenização 

securitária. 

 

Tece considerações a respeito da abusividade de responder diversos questionários exigidos pela ré e 

preencher outros formulários. 

 

O dano moral decorreria das obrigações complexas que a impedem de receber a indenização. 

 

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 14/61. Deferido aos autores os benefícios da justiça 

gratuita - fls. 63. Emenda a inicial a fls. 65/76. 

 

Citadas (fls. 82 e 244), as rés apresentaram resposta na modalidade de contestação em peças distintas. 

A ré BRB Administradora e Corretora de Seguros Ltda., apresentou sua peça defensiva acompanhada de 

documentos a fls. 83/130, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo do 

feito. Tece, também, considerações a respeito da improcedência dos danos morais. 

 

Por sua vez, a ré Alfa Previdência e Vida S/A apresenta sua defesa acompanhada de documentos a fls. 

131/243, alegando que os autores, sequer, chegaram a contatá-la para dar entrada no pedido de 

pagamento da indenização e, por esta razão, não há que se falar, sequer, em negativa de cobertura. 

 

Tece considerações a respeito do contrato de seguro, da validade de suas cláusulas contratuais e da 

inexistência de danos morais na espécie.  

 

Réplica a fls. 247/252. 

 

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

 

O processo merece julgamento antecipado, eis que se trata de questão cuja prova documental carreada 

aos autos já se mostra suficiente para o julgamento da demanda, o que atrai a normatividade do art. 



330, inciso I, do CPC. De se observar que nessas hipóteses o julgamento do feito no estado em que se 

encontra se impõe ao magistrado, não comparecendo como mera liberalidade que lhe é conferida por 

lei. Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é o juiz o destinatário 

da prova, incumbindo-lhe indeferir a produção de provas que se entremostrem inúteis ou protelatórias, 

tudo em consonância com o artigo 130 do CPC, não sendo o caso de possível alegação futura de 

cerceamento de defesa. 

 

Inicialmente acolho a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela corré BRB ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., uma vez que a mesma funcionou como mera corretora de seguros, não 

havendo por parte da mesma qualquer interesse ou mesmo legitimidade em discutir a validade de 

cláusulas contratuais firmadas com a seguradora. 

 

Cabe à seguradora responder pela pretensão aqui deduzida uma vez que os autores pretendem a 

declaração de nulidade de cláusula existente no contrato firmado com a seguradora ré. A corretora de 

seguros não é parte na relação contratual e, por essa razão, não deve figurar no pólo passivo da 

demanda. 

 

A Lei 4.594 de 24/12/64, em seu artigo 1º, assim dispõe: "O corretor de seguros, seja pessoa física ou 

jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguros, admitidos 

pela legislação vigente, entre as sociedades de seguros e as pessoas físicas ou jurídicas de direito público 

ou privado." 

 

Mesmo no tocante a pretensão de indenização por danos morais não vislumbro legitimidade da corré 

corretora de seguros, uma vez que, ainda que se admita ter orientado os autores no tocante a 

documentação do sinistro, assim o fez por exigência da seguradora. 

 

Diante do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade de parte e julgo extinto o feito, sem resolução 

do mérito, em relação a corré BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., o que faço 

com amparo no artigo 267, inciso VI, do CPC. 

 

No mérito a ação é improcedente. 

 

Aduz o autor a necessidade de declaração de nulidade da cláusula 12.2.1 que faculta à seguradora ré a 

"solicitação de demais documentos para regulação e liquidação do processo de sinistro." uma vez que a 

ré estaria abusando na solicitação de documentos dos autores para processar o pedido de indenização 

securitária. 

 

O dano moral decorreria das obrigações complexas estipuladas no contrato que os impedem de receber 

a indenização. 

 

Destaco, em primeiro lugar, que os autores não pretendem com a presente ação o recebimento da 

indenização pelo contrato de seguro, mas a declaração de nulidade de cláusulas do contrato e 

indenização por danos morais. 

 

A ré sustenta que os autores, sequer, deram início ao processo administrativo para o recebimento da 

indenização. 

 

Não vislumbro qualquer nulidade em cláusula que outorga à seguradora o direito de exigir do segurado 

documentos, questionários, e formulários preenchidos para iniciar o processo de indenização por 

eventual sinistro. 



 

Na verdade, caberia aos autores diante de eventual recusa abusiva no pagamento do seguro em virtude 

da falta de documento específico de que não disponham, manejar ação para discutir uma exigência 

específica e não para anular a cláusula em sua generalidade e abstração. 

 

A seguradora tem o direito de exigir documentos pessoais dos segurados e/ou beneficiários para 

processar o pedido de indenização. É com base na documentação que a seguradora se certifica da 

qualidade dos beneficiários bem como apura a ocorrência do evento dentro dos riscos previamente 

cobertos. 

 

Não se pode, assim, anular cláusula que outorga a seguradora poderes para solicitar documentos e, 

consequentemente, apurar as circunstâncias do sinistro. Tal proceder visa evitar as diversas fraudes 

perpetradas em face de entidades seguradoras. 

 

Os autores, obviamente, não estão obrigados a fornecer documentos ou informações das quais não 

disponham. 

 

Não verifico, ainda, impossibilidade dos autores preencherem os formulários contidos a fls. 56/61, ao 

menos, com a maioria das informações, que se referem a dados pessoais e causas da morte que podem 

ser obtidas nos documentos de fls. 28/30. 

 

Improcede, assim, o pedido de declaração de nulidade da citada cláusula contratual. 

 

Consequentemente, pelas razões acima alinhadas, o pedido de indenização por danos morais também 

não merece prosperar. 

 

DISPOSITIVO 

 

Pelas razões aduzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores. Resolvo o mérito 

nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC. 

 

Julgo, ainda, extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a corré BRB ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., o que faço com amparo no artigo 267, inciso VI, do CPC. 

 

Ante à sucumbência, condeno os autores ao pagamento das despesas, custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, § 

3º, do CPC, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa nos termos e prazo do artigo 12 da Lei 1.060/50. 

 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, ao arquivo. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Brasília - DF, quarta-feira, 16/07/2014 às 10h38. 

 

 

 

Manuel Eduardo Pedroso Barros 

Juiz de Direito Substituto 


