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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C  INDENIZAÇÃO.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
IMPROCEDENTES OS  PEDIDOS.  INEXISTÊNCIA
DE  PROVA  DA  RELAÇÃO  JURÍDICA.
IMPEDIMENTO DE SE EXIGIR PROVA NEGATIVA
OU  DIABÓLICA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.   AUTORES
QUE DEVERIAM  TER PROVADO A EXISTÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DOCUMENTOS
IMPRESTÁVEIS  A ESSE FIM.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

- Inverter o ônus da prova para que a  Seguradora
prove a existência de contrato implicaria em exigir a
chamada “prova  diabólica”,  na  qual  se  transfere  o
ônus  para  a  parte  que  não  tem  condições  de
suportá-lo.  Não  se  pode  exigir  prova  negativa,  ou
seja,  de  impossível  produção.  Se  a  Seguradora
alega que o “de cujus” nunca fez qualquer seguro de
vida, não pode ser cobrada a provar isto. Tratando-
se de alegação de inexistência de relação jurídica,
impossível  impor  o  ônus  de  prová-la  aos
Promovidos. 

-  Compete aos Autores juntar os documentos aptos
a  comprovar  a  existência  da  alegada  relação
jurídica.  

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



Apelação Cível nº 0033800-90.2010.815.2001

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade,  em DESPROVER a Apelação,  nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.281.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Flavina  Feliciano

Teixeira,  Lúcio  Belmont  Teixeira  Filho  e  Joana  Feliciano  Teixeira contra  a

sentença  de  fls.207/210  que  julgou  improcedentes os  pedidos  autorais  de

recebimento de seguro de vida e indenização.

No recurso de fls.214/247, os Apelantes alegam que a Autora,

Flavina  Feliciano  Teixeira,  nunca  efetivou  nenhuma  proposta  de  adesão.

Afirmam que a ausência da apólice não impede a comprovação do contrato por

outros meios, bem como, que o dever de exibição do contrato é das instituições

requeridas, devendo ser invertido o ônus da prova. 

Destaca  que  a  redução  do  capital  segurado  em  razão  de

supostos débitos com o Banco do Brasil é atitude nula de pleno direito e viola

os princípios da boa-fé e da função social.

Requereu,  assim,  a  reforma  da  sentença  para  que  sejam

julgados procedentes seus pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls.249/262.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.270/273).

É o relatório.

VOTO

O magistrado julgou improcedente o pedido por entender que

os  Autores  não  se  desincumbiram  do  ônus  da  prova,  uma  vez  que  não

trouxeram nenhum comprovante de que o falecido tinha efetivamente firmado o

contrato. Destacou o magistrado que, desde novembro de 2005, não existia
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movimentação  financeira  na  conta  bancária  do  falecido,  o  que  afastaria  a

afirmativa de pagamento da apólice em questão.

Os Apelantes sustentam que a ausência da apólice não impede

a  comprovação  do  contrato  por  outros  meios,  bem como,  que  o  dever  de

exibição do contrato é das instituições requeridas, devendo ser invertido o ônus

da prova. 

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código

de Defesa do Consumidor,  fica  a  critério  do  juiz,  conforme apreciação dos

aspectos  de  verossimilhança  das  alegações  do  consumidor  ou  de  sua

hipossuficiência.

No caso em tela, as partes, respectivamente esposa e filhos do

falecido,  alegam  que  tomaram  conhecimento,  após  o  óbito  ocorrido  em

27/08/2009,  que  ele  havia  realizado  um  seguro  de  vida.  Entretanto,  a

documentação acostada pelos Autores para provar o direito alegado de forma

alguma transparece que foi feito seguro de vida. Isto porque o documento de

fl.51 (certificado individual do Seguro Ouro Vida) é apenas uma proposta de

seguro e não poderia ser diferente, uma vez que consta como início e fim da

vigência  do  seguro  as  datas  22/09/2009  a  22/09/2010,  ou  seja,  datas

posteriores  ao  óbito.  O  mesmo  ocorre  com  o  documento  de  fl.89.  Já  na

consulta de fl.88, não figura como segurado o nome do “de cujus” e, ainda que

constasse, a primeira parcela seria paga em 10.10.2009, ou seja, após o óbito.

Logo, vê-se que tais documentos não servem para provar a contratação do

seguro.

Diante desse contexto,  inverter  o ônus da prova para que a

Seguradora  prove  a  existência  de  contrato  implicaria  em exigir  a  chamada

“prova  diabólica”,  na  qual  se  transfere  o  ônus  para  a  parte  que  não  tem

condições  de  suportá-lo.  Não  se  pode  exigir  prova  negativa,  ou  seja,  de

impossível produção.

Se  a  Seguradora  alega  que  o  “de  cujus”  não fez  nenhum

seguro de vida, não pode ser cobrada a provar isto. Tratando-se de alegação
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de inexistência de relação jurídica, impossível impor o ônus de prová-la aos

Promovidos.

Compete aos Autores juntar os documentos aptos a comprovar

a existência da alegada relação jurídica. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  1.  Controvertida  a
existência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao
demandante  comprovar,  ainda  que  minimamente,  a
contratação havida entre  as partes,  nos  termos do art.
333, I, do CPC. Precedentes do STJ. 2. Impossibilidade
de inversão do ônus da prova, no caso concreto, já que
inviável  o  provimento  jurisdicional  no  sentido  de
determinar que o demandado produza prova negativa ou
impossível.  Recurso  improvido  (TJRS;  AC  0324373-
27.2014.8.21.7000;  São  Borja;  Décima  Quarta  Câmara
Cível;  Relª  Desª  Judith  dos  Santos  Mottecy;  Julg.
30/10/2014; DJERS 06/11/2014).

Portanto,  a pretendida inversão do ônus da prova é descabida

na espécie, não só pela inverossimilhança da alegação, como também pela

exigência de prova negativa pela parte contrária.

Os  Autores  não  demonstraram  o  fato  constitutivo  do  direito

alegado (art.333, I,  do CPC). Logo, não restando provada a relação jurídica

entre as partes, os outros pontos debatidos no recurso, a exemplo da violação

aos princípios da boa-fé e da função social em virtude de suposta redução do

capital  segurado para  pagamentos de débitos  com o Banco do Brasil,  não

merecem ser  discutidos  neste  acórdão,  uma vez  que  a  apreciação  dessas

matérias pressupõe a existência de um contrato de seguro, o que não ocorreu

na espécie.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo o

recurso apelatório.

É o voto.
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Apelação Cível nº 0033800-90.2010.815.2001

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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