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ACÓRDÃO
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ORIGEM: Juízo da 7ª Vara Mista da Comarca de Patos
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APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO PRESTAMISTA. GARANTIA DE DÍVIDA COM O 
BANCO  DO  BRASIL.  VALOR  RESIDUAL  DO  SINISTRO. 
PREVISÃO  DE  DESTINAÇÃO  AO  PRÓPRIO  SEGURADO 
OU, EM CASO DE MORTE, A BENEFICIÁRIOS INDICADOS 
OU  AMEALHADO  ENTRE  CÔNJUGE/COMPANHEIRO  E 
HERDEIROS.  SEGURADORA  QUE  NÃO  PROVA  A 
AFETAÇÃO  DO SINISTRO A QUALQUER  DÉBITO.  NÃO 
COMPROVAÇÃO  DE  FATOS  DESCONSTITUTIVOS  DO 
DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II,  DO CPC. MONTANTE 
CONDENATÓRIO.  PAGAMENTO INTEGRAL.  EVENTUAL 
CONCURSO DE BENEFICIÁRIOS.  SUBROGAÇÃO LEGAL 
DA AUTORA. CRÉDITO SOLIDÁRIO. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Em razão da previsão do certificado de seguro prestamista 
acerca da destinação do valor residual do sinistro, isto é, após 
quitadas  as  dívidas  do  segurado,  ao  próprio  segurado  ou, 
ainda, a beneficiários e herdeiros, constitui  onus probandi  da 
seguradora  a  comprovação  da  afetação  integral  do  valor  do 
sinistro  ao  adimplemento  do  débito  do  segurado,  não  se 
podendo acolher,  sequer,  o  pleito  de expedição de ofício  ao 
banco,  para  fins  de  indicação  da  existência  de  dívida, 
porquanto tais empresas envolvidas integram o mesmo grupo 
econômico, sendo salutar invocar, pois, a teoria da aparência.

- Nos termos do teor do artigo 373, inciso II, do novel CPC, “O 
ônus da prova incumbe: […] ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor”. 
Desta  feita,  em  não  tendo  a  seguradora  ré  comprovado  a 



existência de débito a ser acobertado pelo seguro prestamista, 
deve o valor segurado, em sua integralidade, ser destinado aos 
segundos beneficiários, conforme certidão de seguro juntada.

-  Por  fim,  sequer  quanto  ao  montante  condenatório  merece 
acolhida a insurgência da seguradora, notadamente porquanto, 
mesmo que não reste denotado nos autos, por parte da autora, 
a  existência  de  herdeiros  outros  ou  cônjuge  supérstite  do 
segurado, deve o total indenizatório ser quitado pelo ente réu à 
progenitora demandante, que, na condição de eventual credora 
solidária, subroga-se na dívida da seguradora, relativamente a 
demais beneficiários do contrato, pela parte que lhes caiba.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade, negar provimento ao apelo, nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 153.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Companhia  de 
Seguros Aliança do Brasil contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Mista 
da Comarca de Patos, nos autos da ação de cobrança promovida por Alessandra de 
Lima Silva, ora apelada, em face da fornecedora de serviços insurgente.

Na sentença ora objurgada, o douto magistrado, Hugo Gomes 
Zaher, julgou procedente a pretensão vestibular, para o fim de condenar a empresa 
demandada ao pagamento, em favor da autora, a título de sinistro em contrato de 
seguro,  do  montante  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  corrigido  monetariamente  a 
contar da data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% a.a., a partir da citação.

Irresignada com o provimento, a ré, vencida, ofertou as razões 
recursais, pugnando pela reforma do decisum, arguindo, em suma: o descabimento da 
condenação,  haja  vista  a  condição  de  primeiro  beneficiário  do contrato  de  seguro 
recair sobre o Banco do Brasil S.A., e não sobre a promovente; a ausência de confusão 
entre indenização pelo sinistro e herança; a salutar provocação do banco credor, para 
que informe a existência de eventual saldo devedor deixado pelo segurado falecido.

Ainda intimada, a autora recorrida não ofertou contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.



É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  recurso  interposto  não  merece  qualquer 
provimento, porquanto a sentença proferida se afigura irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia 
ora devolvida ao crivo desta Corte transita em redor do suposto direito da autora, 
progenitora de segurado falecido, contratante de seguro prestamista, a perceber, nos 
termos do certificado individual  correspondente,  o valor residual  do contrato,  não 
afetado à cobertura de dívidas deixadas pelo de cujus perante o Banco do Brasil S.A.

À luz desse substrato, avançando ao exame do escorço probante 
colacionado aos autos, exsurge, à evidência, nos Certificados Individuais de Seguro 
juntados às 26/34, que o contrato em comento, firmado pelo falecido Ednaldo Antônio 
da Silva, tivera por objeto, prima facie, na ocasião de sinistro, a liquidação/amortização 
das dívidas do segurado junto ao Banco do Brasil S.A., primeiro beneficiário, e, após, 
sobrevindo saldo residual  segurado, o pagamento de indenização ao segurado ou, 
ainda, a beneficiários indicados ou a herdeiros e cônjuge/companheiro.

Nessa esteira, dispõe o instrumento contratual (fl. 26):

“Prezado Cliente,

Este seguro garante a liquidação ou amortização das dívidas do 
segurado com o Banco do Brasil em caso de Morte ou Invalidez 
Permanente Total por Acidente.

Após o pagamento da indenização ao Banco, se houver saldo do 
capital segurado, este será pago:

● Ao próprio segurado – em caso de invalidez permanente total 
por acidente ou;

● Aos beneficiários indicados  na proposta de adesão. Na falta 
destes,  metade  da  indenização  será  paga  ao  cônjuge  ou 
companheiro(a) e o restante aos herdeiros legais do segurado – 
em caso de morte do segurado”.

Justamente por ocasião de tal previsão contratual, não há dúvida 
a respeito da adequação do provimento a quo, atacado, ao entender pelo pagamento 



da indenização pelo sinistro em favor de progenitora demandante, ora recorrida.

Tal é o que ocorre uma vez que, mesmo a despeito de a entidade 
seguradora ter defendido a afetação integral do valor segurado à extinção de débitos 
deixados pelo segurado falecido junto ao Banco do Brasil S.A., primeiro beneficiário, a 
mesma não logra produzir qualquer prova, tampouco indício, a esse respeito.

Desta feita, salutar o destaque de que constitui onus probandi da 
seguradora a demonstração, in casu, de que o total do capital segurado, na alçada de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), apenas seria hábil a quitar dívidas ou parcelas delas, de 
titularidade do segurado e em favor do Banco do Brasil. Assevere-se, ainda, via de 
consequência,  que,  em não se desincumbindo de tal  ônus, outra consequência não 
emerge viável que não a destinação do valor protegido ao pagamento de indenização 
aos segundos beneficiários, nos termos dos excertos contratuais já analisados.

Conferindo supedâneo ao raciocínio em perfil, frise-se que, nos 
termos do art. 373, II, do novel CPC, “O ônus da prova incumbe: […] ao réu, quanto 
à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito  do  autor”. 
Logo, vislumbra-se que a questão há de ser decidida com base na teoria do ônus da 
prova que,  como se sabe,  prescreve competir  ao  autor  o  ônus da prova dos  fatos 
constitutivos de seu direito e, ao réu, o ônus de provar qualquer fato desconstitutivo 
do direito do autor. Esta é, inclusive, a lição de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio 
dispositivo,  que  entrega  a  sorte  da  causa  à  diligência  ou 
interesse  da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão 
pertinente ao ônus da prova”. 

Com  efeito,  frise-se  que  referido  ônus  consiste  na  conduta 
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo 
juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a 
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de 
perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do 
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, 
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  outrossim,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser, 
portanto, a  “necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode 
ver uma imposição e uma sanção de ordem processual”.2

O STJ adota entendimento dominante neste sentido, in verbis:

“Nos termos do artigo 333,  inc.  I  do CPC, caberá ao autor a 

1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.
2 apud, Kisch, p. 421.



demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a 
demonstração  dos  fatos  extintivos  modificativos  ou 
impeditivos  do  direito  do  autor.  4.  Agravo  regimental  não 
provido”  (STJ,  AgRg  AREsp  245.185/RN,  Rel.  Min.  LUIS 
FELIPE SALOMÃO, 4ª TURMA, 17/09/2013, 20/09/2013).

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - 
INSS  -  COMPETÊNCIA  -  FISCALIZAÇÃO  -  AFERIÇÃO  - 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO -  ÔNUS DA PROVA. 1.  Em se 
tratando de ação anulatória, incumbe ao autor o ônus da prova, 
no  tocante  à  desconstituição  do  crédito  já  notificado  ao 
contribuinte,  em  face  da  presunção  de  legitimidade  e 
veracidade do ato administrativo, sendo, pois, necessário prova 
irrefutável do autor para  desconstituir  o  crédito.  2.  O artigo 
333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor fazer 
prova  constitutiva  de  seu  direito;  e  ao  réu,  prova  dos  fatos 
impeditivos,  modificativos ou extintivos do direito do autor. 
Embargos acolhidos  para sanar  omissão  relativa ao ônus  da 
prova,  sem  efeitos  modificativos.  (STJ,  EDcl  no  REsp 
894571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 01/07/2009).

Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do 
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos 
alegados na petição inicial. Decisões anteriores fundadas nas 
provas  acostadas  aos  autos.  Impossibilidade  de  reexame. 
Súmula 7/STJ. Não comprovação dos alegados danos materiais 
e  morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe  a  prova  dos  atos 
constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a  indiscutível 
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto 
não possui  aplicação absoluta.  A inversão deve ser  aplicada 
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou 
quando for ele hipossuficiente,  segundo as regras ordinárias 
de experiências. (STJ, 741393, Nancy Andrighi, 22/08/2008).

Por  sua  vez,  afigura-se  essencial  salientar  que  os  mais  vários 
Tribunais  pátrios,  inclusive  esta  Egrégia  Corte  de  Justiça,  adotam posicionamento 
semelhante, conforme fazem prova os seguintes julgados:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS E PATRIMONIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DO 
VALOR RECOLHIDO PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO 
CREDORA.  COMUNICADO.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  NO 
SERASA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. FIXAÇÃO 



DA  INDENIZAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO 
DIREITO AUTORAL.  INTELIGÊNCIA DO ART.  333,  I,  DO 
CPC. PROVIMENTO DO APELO. - Cabe ao autor, o ônus da 
prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir 
prova dos fatos.  impeditivos,  modificativos ou extintivos do 
direito reclamado. Inexistindo, mos autos, documento capaz de 
provar que a possível negativação do nome no SERASA foi em 
virtude  do  empréstimo  consignado,  não  há  como 
responsabilizar  a  Edilidade  pela  ausência  de  repasse  dos 
valores  descontados  no  contra-cheque  do  servidor.  (TJPB, 
00120100023991001, Des. Frederico M.N. Coutinho, 27/09/2011).

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO 
UNILATERAL  -  CONTRATO  DE  SEGURO  -  PREPOSTO  - 
FRAUDE - ASSINATURA - NÃO COMPROVAÇÃO. Incumbe 
ao  autor  trazer  aos  autos  a  prova  da  veracidade  de  suas 
alegações,  nos  termos do  artigo  333,  I  do  CPC,  e  em não  o 
fazendo,  arrisca-se  a  ver  seu  pedido  julgado  improcedente. 
Para  que  se  imponha  o  dever  de  indenizar,  necessária  a 
comprovação  dos  requisitos  subjetivos  da  responsabilidade 
civil,  quais  sejam,  o  dano,  a  ilicitude  da  conduta  e  o  nexo 
causal  entre  ambos.  (TJMG,  104070601110740011,  Relator 
Desembargador José Affonso Côrtes, 24/09/2008).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS 
INFRINGENTES. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. a) A 
atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, 
conquanto  possíveis,  só  são  admitidos  em  hipóteses 
excepcionais não servindo, portanto, para fins de modificação 
do julgado, substituindo-se a apelo não interposto . b) O ônus 
da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu 
direito (art. 333, I, do Código de Processo Civil), porém, cabe ao 
réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo dele (art. 333, II, do Código de Processo Civil). c) O 
inconformismo do  Embargante  com o resultado  do  Acórdão 
que,  à  míngua  de  recurso  voluntário,  confirma  o  mérito  da 
sentença em reexame necessário, não autoriza a propositura de 
embargos de declaração sob alegada omissão inexistente,  ou 
prequestionamento acerca do onus probandi, mormente se os 
Impetrantes-Embargantes  se  desincumbiram,  de  plano  e 
satisfatoriamente do ônus da prova que lhes competia, não o 
fazendo  o  Impetrado-Embargante.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-PR - 322663701 PR 0322663-



7/01, Rel.: Leonel Cunha, 17/10/2006, 5ª Câmara Cível).

No cenário dos autos, destarte, tem-se que a empresa apelante 
não trouxera indícios  concretos  acerca  da existência  de  saldo devedor do falecido 
junto  ao  Banco  do  Brasil  S.A.,  objeto  de  proteção  do  capital  segurado,  sequer  da 
ausência de qualquer saldo residual de sinistro passível de pagamento a beneficiários 
secundários,   daí  porque  se  afigura  legítima  a  pretensão  autoral  de  quitação  do 
sinistro em favor da promovente recorrida, progenitora do segurado vindo a óbito.

Em adição, ainda em sede da prova de dívidas amortizáveis ou 
liquidáveis  por intermédio do seguro prestamista  sub examine,  tem-se não merecer 
acolhida, ademais, o pleito de expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A., para fins de 
indicação da existência de dívida, notadamente porquanto tal empresa e a seguradora 
em litígio (Companhia de Seguros Aliança do Brasil – BB Seguros) integram o mesmo 
grupo econômico, sendo salutar a invocação, pois, da teoria da aparência.

De  outra  banda,  sequer  quanto  ao  montante  condenatório 
merece acolhida a insurgência da apelante, dado que, ainda que não reste denotado 
nos autos, por parte da autora, a existência de herdeiros outros ou cônjuge supérstite 
do segurado, deve o total indenizatório ser quitado pela ré à progenitora demandante, 
que, na condição de eventual credora solidária, sub-roga-se na dívida da seguradora, 
relativamente a demais beneficiários do contrato, pela parte que lhes caiba.

Sob referido prisma, referendando a solidariedade dos credores 
beneficiários de seguro, bem assim a sub-rogação da autora na obrigação eventual da 
seguradora perante outros terceiros beneficiários secundários do seguro,  emerge o 
que dispõe a mais recente e abalizada Jurisprudência, nos termos seguintes:

Apelação  cível.  Seguro  de  vida.  Sinistro.  Comunicação  à 
seguradora. Ausência de justificativa para o não pagamento da 
indenização. Sentença de procedência parcial, condenando os 
réus  solidariamente  pelo  dano  material,  julgando 
improcedente quanto ao pedido de dano moral.  Reforma.  1. 
Alegação de ilegitimidade. Via de regra,  o estipulante não é 
responsável  pelo  pagamento  da  indenização.  Porém, 
excepcionalmente  ele  pode  sim  ser  responsável  pelo 
pagamento  da  indenização,  seja  em  razão  de  mau 
cumprimento  do  mandato  ou,  ainda,  quando  cria  nos 
segurados  a  legítima  expectativa  de  ser  ele  responsável  por 
esse pagamento, como na hipótese dos autos - tendo em vista 
que a parte formalizou o contrato com o cartão de crédito. 2. O 
fato  de  ter  havido  cisão  de  empresas  não  retira  a 
responsabilidade  da  administradora  do  cartão,  já  que  esta 
continua  responsável  solidariamente  pelos  direitos  e 



obrigações.  3.  O pagamento  da indenização securitária  pode 
ser exigido por qualquer dos credores solidários, enquanto que 
o pagamento efetuado pela seguradora a um dos beneficiários 
extingue a obrigação. Certo é que o credor responde aos outros, 
filhos da de cujus, pela parte que lhes caiba. 4.  Dano moral 
configurado. Não se pode considerar um mero aborrecimento 
tamanho destrato  e  falta  de lealdade.  Alguém que acaba  de 
perder  a  esposa  já  está  psicologicamente  abalado para lidar 
com burocracias e impasses injustificados. (TJRJ, AC 0004367-
9120088190031, 26CC, Des. Maria C. B. Rucker, 09/07/2014).

Por fim, não há que se cogitar, absolutamente, suposta confusão 
entre a destinação da indenização securitária a herdeiros e sucessores do segurado 
falecido  e  a  herança  pelo  mesmo deixada,  sobretudo porque aquela  primeira  não 
integra,  jamais,  o  patrimônio  do  de  cujus,  configurando-se,  precisamente,  desde  o 
momento  da  pactuação  do  seguro,  um  direito  imediato  dos  beneficiários  à  sua 
percepção, tão logo ocasionado o sinistro ou fato gerador da obrigação da seguradora.

Referendando esse posicionamento, veja-se a ementa infra:

INVENTÁRIO.  PEDIDO  DE  DEPÓSITO  DE  VALORES 
REFERENTES  À  SEGURO  DE  VIDA  CONTRATADO  EM 
VIDA PELO DE CUJUS.  NECESSIDADE DE ABERTURA E 
ANÁLISE  DE  SINISTRO.  VALOR  QUE  NÃO INTEGRA  O 
PATRIMÔNIO DO FALECIDO, SEGUNDO O QUE DISPÕE 
O  ART.  794  DO  CÓDIGO  CIVIL.  No  caso  dos  autos,  a 
agravante requereu a abertura do inventário dos bens deixados 
por seu filho,  Pediu o depósito do valor  de seguro de vida, 
contratado pelo falecido em vida, nos autos do inventário para 
fins de sobrepartilha.  O seguro de vida não integra o espólio 
por não constituir herança, mas direito do beneficiário, razão 
pela qual não é caso de determinação de depósito do valor nos 
autos  de  inventário.  Ademais,  ainda  que  não  haja  expressa 
atribuição  ao  beneficiário  do  seguro,  na  falta  de  pessoa 
indicada, o seguro será pago aos beneficiários legais (art. 792 
do  Código  Civil),  de  modo  que  a  manutenção  da  decisão 
agravada  não  importa  em  prejuízo  à  agravante.  Decisão 
mantida. Recurso não provido. (TJSP, 20689166720148260000, 10 
Câm. De Dir. Privado, Rel. Des. Carlos A. Garbi, 22/05/2014).

Em razão de todo o acima exposto,  exsurge,  ora,  não merecer 
retoques  a  sentença  vergastada,  em  razão  do  que  nego  provimento  à  apelação, 
mantendo incólumes todos os termos do provimento jurisdicional a quo.



É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara Especializada Cível  do Egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas 
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


