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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS
MORAIS.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  SEGURO  RESIDENCIAL.
INDENIZAÇÃO  DO  SINISTRO  INSUFICIENTE  PARA
COBRIR  TODOS  OS  PREJUÍZOS.  ADIMPLEMENTO
CONFORME ESTIPULADO NA APÓLICE SECURITÁRIA.
INEXISTÊNCIA  DE  SALDO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO
DIREITO DO DEMANDANTE. EXEGESE DO ART. 333, I,
DA LEI ADJETIVA CIVIL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEMORA EXAGERADA NO
PAGAMENTO  DO  REEMBOLSO.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  JURISPRUDÊNCIA  DE  TRIBUNAIS
PÁTRIOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

− Infere-se que o limite de cobertura do seguro contratado
é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),  quantum este já
quitado  pela  empresa,  conforme  declarado  pelo  próprio
suplicante,  bem  como  resta  consignar  a  existência  de
cláusula  excluindo  da  proteção  as  avarias  em  veículo
automotor  ocorridas  fora  de  sua  residência,  disposições
estas expressamente disciplinadas no contrato pactuado.

− “APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  ALEGADO  CONVÊNIO  ENTRE  A
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  E  CASA  BANCÁRIA,
POSSIBILITANDO EMPRÉSTIMOS,  PARA SERVIDORES,
A FIM DE QUITAR SALÁRIOS ATRASADOS.  AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. PACTO FIRMADO POSSIBILITANDO
APENAS  EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS  AOS
SERVIDORES  MUNICIPAIS.  NEGATIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  MERAS  NOTIFICAÇÕES  DE
COBRANÇAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS



FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL.
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INTELIGÊNCIA DO ART.  333, I, DO CPC.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Cabe ao autor,  o
ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete
ao  réu  constituir  prova  dos  fatos  impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito reclamado.” (TJPB -
Acórdão do processo nº 01120070004723001 - Órgão (4ª Câmara Cível)
- Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j.
em 05/04/2010).

− Consigno que houve demora exagerada para efetuação
do adimplemento da indenização por parte da seguradora,
tendo em vista  que só  ocorreu 05 (cinco)  meses após o
sinistro, situação esta capaz de afetar seriamente o ânimo
psíquico do segurado, que no momento em que precisou da
assistência da empresa, esta ficou inerte,  vindo a cumprir
com sua obrigação apenas após várias tentativas de seu
cliente.

- “Retardo injustificado no pagamento do capital segurado, o
que  autorizaria  a  análise  da  reparação  pleiteada.  A
seguradora  assumiu  os  riscos  decorrentes  do  atraso  na
liquidação do sinistro, que chegou a mais 6 (seis) meses,
ainda mais considerando que o art. 50, § 1º, da resolução nº
117/2004 do cnsp define o prazo máximo de 30 dias para a
liquidação  do  sinistro.” (TJRS;  AC  0311532-97.2014.8.21.7000;
Bagé; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg.
29/10/2014; DJERS 03/11/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de Apelação Cível interposta por  Robson Diniz  Queiroz  contra

sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Cível da Comarca de Campina

Grande, que, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Danos Morais”, movida por ele movida

contra Itaú Seguros S/A, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Nas razões do seu apelo (fls.136/142),  o recorrente assevera que sofreu

humilhação ao esperar  mais de 05 (cinco)  meses para liberação do valor  do sinistro,

situação  esta  que  a  seu  entender,  é  apta  a  ensejar  indenização  por  danos

Desembargador José Ricardo Porto
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extrapatrimoniais.

Ademais, afirma que já foram anexadas provas aos autos comprovando os

prejuízos materiais e a insuficiência do valor liberado pela seguradora para cobrir todos os

danos sofridos.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  para  que  seja  dado  integral

provimento aos pleitos constantes na inicial.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 144v.

Parecer do Ministério Público às fls. 151/153, sem manifestação quanto ao

mérito do recurso.

É o breve relatório. 

VOTO

Pois  bem,  analisando  a  controvérsia  posta  em  juízo,  verifica-se  que  o

promovente,  ora  apelante,  postulou  a  condenação  da  seguradora  no  pagamento  da

quantia  de  R$  3.343,39  (três  mil  trezentos  e  quarenta  e  três  reais  e  trinta  e  nove

centavos), valor que, somado ao já adimplido pela seguradora, é suficiente para cobrir

todos os danos sofridos pela  ação dos bandidos,  que adentraram em sua residência

roubando objetos e seu veículo, que posteriormente fora encontrado danificado.

Contudo, infere-se que o limite de cobertura do seguro contratado é de R$

1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  quantum este  já  quitado  pela  empresa,  conforme

declarado  pelo  próprio  suplicante,  bem  como  a  existência  de  cláusula  excluindo  da

proteção as avarias em veículo automotor ocorridas fora da residência, disposições estas

expressamente disciplinadas no contrato pactuado, anexado às fls. 43/48.

Desembargador José Ricardo Porto
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Dessa forma, entendo que não há que se falar em saldo de indenização a

ser paga pela Itaú Seguros, tendo em vista que a mesma já cumpriu com a sua obrigação

contratual, qual seja, disponibilizar o valor previsto em caso de roubo e arrombamento.

Sobre a inexistência de obrigação de adimplemento de saldo de indenização

a  ser  adimplido  pela  empresa,  colaciono  trecho  da  sentença  no  qual  o  Magistrado

Primevo abordou com percuciência o âmago da questão:

“Assim, entendo que a cobertura das avarias do automóvel que,
registre-se,  se  deram  fora  da  residência,  desnatura  a  própria
essência do seguro, que é residencial e não de veículo automotor.
Demais  disso,  prevê  o  contrato  firmado  entre  as  partes  como
hipótese de exclusão de cobertura, in verbis:
Cláusula 2ª – GARANTIA DE ROUBO DE BENS/FURTO COM
ARROMBAMENTO OU USO DE CHAVE FALSA.
2. O que não está coberto:
(…)  c)  bicicletas,  veículos  motorizados  e  similares,  barcos  a
motor, inclusive suas peças, componentes e acessórios. (grifei).
Insta  salientar  que,  apesar  da  promovente  insistir  que  fora
informada que os danos que ultrapassem o valor de [R$ 1.500,00]
seria  de  responsabilidade  da  Segunda  Promovida,  não  consta
dos  autos  qualquer  prova  nesse  sentido,  já  que  a  apólice
referente ao seguro residencial tem ambas as requeridas como
responsáveis pela cobertura.” - (fls. 133)

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à ausência de comprovação do

fato constitutivo do direito do autor, qual seja, da obrigação da seguradora em custear

todo os danos sofridos pela ação dos meliantes em sua residência, pelo que se conclui

que o mesmo acabou por não se desincumbir de seu ônus probatório. Vejamos:

Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. (destaquei!) (art.
333 do CPC)

Sobre a necessidade do autor provar minimamente o fato constitutivo do seu

direito, preconiza a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  EMPRÉSTIMO
Desembargador José Ricardo Porto
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CONSIGNADO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  ALEGAÇÃO  DE  DEPÓSITO  INFERIOR  AO
CONTRATADO.  AUTORIZAÇÃO  PARA QUITAÇÃO  DE  DÍVIDA
PRETÉRITA.  INEXISTÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE  OU  ATO
ILÍCITO  PRATICADO  PELA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FATO
EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 333, II, DO
CPC.  DANOS  MORAIS.  NÃO  CONFIGURADOS.  SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO DESPROVIDO.  A parte  autora  não  se
desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do art.
333,  I  do  CPC,  ao  passo  que  a  demandada  provou  fato
extintivo do direito alegado na exordial,  demonstrando que
promoveu  a  prestação  adequada  dos  serviços  a  que  se
comprometeu. 0 mero dissabor não pode ser alçado ao patamar
do dano moral,  mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos  da vida,  causando fundadas aflições ou
angústias  no  espírito  de  quem ela  se  dirige  REsp  714611/PB,
Quarta Turma,  Relator  Ministro César Asfor Rocha,  julgado em
12/09/2006.1 (Grifo nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  PATRIMONIAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
ALEGADO CONVÊNIO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
E CASA BANCÁRIA, POSSIBILITANDO EMPRÉSTIMOS, PARA
SERVIDORES,  A  FIM  DE  QUITAR  SALÁRIOS  ATRASADOS.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  PACTO  FIRMADO
POSSIBILITANDO  APENAS  EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS
AOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS.  NEGATIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  MERAS  NOTIFICAÇÕES  DE  COBRANÇAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
DO DIREITO AUTORAL.  INTELIGÊNCIA DO ART.  333,  I,  DO
CPC. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -
Cabe ao autor, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
e  compete  ao  réu  constituir  prova  dos  fatos  impeditivos,
modificativos  ou  extintivos  do  direito  reclamado. Í-
Constatando-se que o Convênio celebrado entre a Administração
Municipal  e  a  Casa  Bancária,  refere-se  à  concessão  de
empréstimos,  financiamentos  de  bens  de  consumo  e/ou
arrendamentos mercantis aos empregados/servidores municipais,
com pagamento mediante consignação em folha de pagamentos,
nele não se inserindo qualquer cláusula alusiva a pagamentos de
salários  atrasados,  mediante  empréstimos  efetivados  1.  elos
servidores, não merece prosperar a alegada má-fé e o conluio,
porquanto não há provas que conduzam a esta afirmativa. - Não
havendo prova da negativação, mas, sim, meras notificações de
cobranças, não há se falar em dano moral.2 (Grifo nosso)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.

1 TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  00120060273446002  -  Órgão  (4  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 04/06/2012.
2 TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  01120070004723001  -  Órgão  (4ª  Câmara  Cível)  -  Relator  DES.
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO - j. em 05/04/2010.

Desembargador José Ricardo Porto
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NEGATIVAÇÃO  NO  SERASA  E  NO  SPC.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO.  INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONVÊNIO  ENTRE  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  E  A
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  PARA  A  REALIZAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO  POR  CONSIGNAÇÃO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO  DE  SERVIDOR.  INEXISTÊNCIA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  REALIZADO  PELO  AUTOR.  COMPROVAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERAS NOTIFICAÇÕES DE
COBRANÇA.  Ausência  de  comprovação  dos  fatos
constitutivos do direito do autor. Inteligência do art. 333, I, do
CPC. Insubsistência  das razões.  Desprovimento.  Verificando-se
que o Convênio celebrado entre a Administração e a Instituição
Bancária refere-se à concessão de empréstimos, financiamentos
de  bens  de  consumo  e/ou  arrendamentos  mercantis  nos
empregados/servidores  municipais,  com  pagamento  mediante
consignação  em  Bilha  de  pagamento,  nele  não  se  inserindo
qualquer  cláusula  alusiva  a  pagamentos  de  salários  atrasados,
mediante empréstimos efetivados pelos servidores,  não merece
prosperar a alegada má-fé e o conluio, porquanto não há provas
que  conduzam  a  esta  afirmativa.  Cabe  ao  autor,  o  ônus  da
prova  do  fato  constitutivo  do  direito  e  compete  ao  réu
constituir  prova  dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou
extintivos  do  direito  reclamado. Não  havendo  prova  da
negativação, mas meras notificações de cobranças, não prospera
o  alegado  dano  moral,  em  razão  deste  fato,  impondo-se  a
manutenção da sentença.3 (Grifei)

Contudo,  consigno  que  houve  demora  exagerada  na  quitação  da

indenização por parte da seguradora, tendo em vista que ocorreu 05 (cinco) meses após

o sinistro, situação esta capaz de afetar seriamente o ânimo psíquico do segurado, que no

momento em que precisou da assistência da empresa, esta ficou inerte, vindo a cumprir

com sua obrigação apenas após várias tentativas de seu cliente.

Desse  modo,  infere-se  que  o  lapso  temporal  para  o  pagamento  da

restituição pela corretora de seguros não fora razoável, sobretudo considerando que o art.

50, § 1º, da resolução nº 117/2004 do CNSP, define o prazo máximo de 30 (trinta) dias

para a sua liquidação,

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

3 TJPB -  Acórdão do processo nº  01120080005348001 -  Órgão (4A CAMARA CIVEL) -  Relator  DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 21/09/2010.

Desembargador José Ricardo Porto
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“APELAÇÃO  CÍVEL. SEGURO DE  VIDA.  DEMORA 
INJUSTIFICADA  NA  LIQUIDAÇÃO  DO  SINISTRO.
RESPONSABILIDADE  DA  SEGURADORA.  DANO  MORAL.
CABIMENTO. 1. 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. 
(…)
6. Retardo injustificado no pagamentodo capital  segurado,
o  que  autorizaria  a  análise  da  reparação  pleiteada.  A
seguradora  assumiu  os  riscos  decorrentes  do  atraso  na
liquidação do sinistro,  que  chegou a  mais 6  (seis)  meses,
ainda mais considerando que o art. 50, § 1º, da resolução nº
117/2004 do cnsp define o prazo máximo de 30 dias para a
liquidação do sinistro. 7. Ausência de prova da necessidade de
complementação  dos  documentos  necessários  à  liquidação  do
sinistro,  ônus  que  lhe  cabia  a  seguradora  e  do  qual  não  se
desincumbiu,  a  teor  do que estabelece o art.  333,  inciso II,  do
CPC. 8. Ressalte-se que a relação jurídica avençada no caso dos
autos desborda da idéia tradicional de contrato no qual há simples
comutatividade  de  prestações,  com  vantagens  e  obrigações
recíprocas. Na hipótese dos autos se paga pela tranqüilidade, a
fim de garantir incerteza futura. Logo, discutir a contrato sem justa
causa com o fim de protelar o cumprimento da obrigação, importa
em conduta ilícita que merece imediata reprimenda e reparação.
9. Relava ponderar,  ainda,  que os paradigmas atinentes ao
regular  cumprimento  deste  tipo  de  contrato  foram
ultrapassados,  resultando  em  efetivo  prejuízo  de  ordem
moral, atingidos direitos inerentes a personalidade da parte
autora, tendo em vista a frustração da expectativa de lhe ser
prestado  adequadamente  o  serviço  ultrapassa  o  mero
incômodo.” (...)4 (Grifo nosso)

“SEGURO DE  VEÍCULO  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA
DE SINISTRO VEÍCULOFINANCIADO DEMORA NOPAGAMENT
O DA INDENIZAÇÃO  DANO  MORAL. É  responsabilidade  da
seguradora o pagamento, em prazo razoável, da indenização.
Mora da qual decorreu a propositura de ação de execução por
parte da financeira contra o segurado,  pelo inadimplemento do
contrato de financiamento com alienação fiduciária. O dano moral
por  descumprimento  contratual  é  admitido  em  casos
excepcionais. Caso concreto em que o autor foi submetido a ação
executiva  proposta  pelo agente financeiro  em razão da recusa

4 TJRS; AC 0311532-97.2014.8.21.7000; Bagé; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto;
Julg. 29/10/2014; DJERS 03/11/2014.

Desembargador José Ricardo Porto
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no pagamento da  indenização  pela  seguradora,  ensejando  a
reparação  por  danos  morais  Sentença  reformada  para
reconhecer o dano moral e fixar indenização pertinente. Recurso
provido.”5 (Grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO. Comprovada  a  relação  contratual  entre  as
partes,  estando  o  veículo  do  apelado  segurado  pela  apelante,
dentre as previsões contratuais há a previsão de cobertura contra
"inundação, alagamento", bem como comprovando a ocorrência
do sinistro,  o  direito  de  execução  da  garantia  é  incontroverso.
Danos  morais  devidos  pelo  constrangimento  imputado  ao
segurado  pela demora da  autorização  do  serviço.
Desprovimento.”6 

Como visto,  restou demonstrada  a  responsabilidade  da  demandada  pela

demora excessiva no adimplemento de sua obrigação, razão pela qual, restou devida a

indenização, conforme explico a seguir.

Segundo a doutrina e jurisprudência mais razoáveis, incumbe ao magistrado

arbitrar a indenização por danos morais mediante a observação das peculiaridades do

caso concreto, mensurando as condições financeiras do ofensor e a situação da vítima,

de modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado, o  quantum indenizatório não pode ser inexpressivo, a ponto

de não atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição

da conduta ilícita pelo agressor.

Com base nessas considerações, a sentença deve ser reformada, eis que é

necessária a fixação do ressarcimento mora, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

montante este que vislumbro suficiente, servindo para amenizar o sofrimento do autor,

bem como se torna um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não volte a se omitir

em atos de tal natureza.

5 TJSP;  APL 0006174-71.2013.8.26.0292;  Ac.  8065008;  Jacareí;  Trigésima  Quinta  Câmara  de  Direito
Privado; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 01/12/2014; DJESP 05/12/2014. 
6 TJPB; AC 200.2007.746714-6/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo José de Carvalho Soares; DJPB 16/12/2010;
Pág. 12).

Desembargador José Ricardo Porto
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Em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao novo resultado da celeuma

jurídica, deve ser reformada a decisão de 1º grau para repartir as custas e honorários

advocatícios, observando-se o disposto no art. 12, da Lei 1.060/50.

Diante  dessas  considerações,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO,

apenas para condenar a demanda a adimplir com a indenização por danos morais, no

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
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