Dever de informar sobre cláusulas do seguro de vida em grupo é exclusivo do estipulante

O dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas nos
contratos de seguro de vida em grupo é exclusivo do tomador do seguro – a empresa ou a associação
estipulante. O entendimento foi ﬁrmado, por unanimidade, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Segundo o relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, “é o estipulante (tomador do seguro), com esteio em
vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, que celebra contrato de seguro de
vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal,
a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador” – em especial
a de informar corretamente o segurado, no momento da adesão, sobre todas as cláusulas restritivas do
contrato de seguro de vida coletivo.
“A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de
anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a
empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)”, frisou.
Baseado no vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou associados – acrescentou o magistrado –, o
tomador celebra o contrato diretamente com a seguradora, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento
de todas as obrigações.
A empresa seguradora, por sua vez, garante os interesses do segurado sempre que houver a implementação
dos riscos devidamente especiﬁcados no contrato, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter
sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato.

Obrigação do estipulante
O relator ressaltou que, por ocasião da contratação do seguro coletivo, não há, ainda, um grupo deﬁnido de
segurados. “A condição de segurado dar-se-á, voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação,
ou seja, em momento em que as bases contratuais, especiﬁcamente quanto à abrangência da cobertura e
dos riscos dela excluídos, já foram deﬁnidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante”, explicou.
“Inexiste, ao tempo da contratação do seguro de vida coletivo – e muito menos na fase pré-contratual –,
qualquer interlocução direta da seguradora com os segurados, individualmente considerados”, apontou. No
entender do magistrado, somente após a efetiva contratação do seguro de vida em grupo, o trabalhador
avaliará a conveniência e as vantagens de aderir aos termos da apólice.
Assim, para o ministro, a obrigação legal de dar informações ao segurado antes de sua adesão deve ser
atribuída exclusivamente ao estipulante, em razão da posição jurídica de representante dos segurados e de
responsável pelo cumprimento das obrigações com o segurador.
“No contrato de seguro coletivo em grupo, cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever
de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais,
no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas”, concluiu.
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Após o julgamento, uma das partes ingressou com embargos de divergência citando precedentes da Terceira
e da Quarta Turma. A admissibilidade dos embargos na Segunda Seção será julgada pelo ministro Antonio
Carlos Ferreira.
Leia o acórdão.

Fonte STJ
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