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QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001152-79.2014.815.0461
Origem : Comarca de Solânea
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelantes  : Niedja Karina Fernandes da Silva e Espólio de Ranniery Sérgio da Silva 
Advogado : Cleidísio Henrique da Cruz- OAB/PB nº 15.606
Apelado : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogada : Tâmara F. De Holanda Cruz Dinis - OAB/PB nº 10.884

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO  DA
EXECUTADA.  REQUERIMENTO  DE
INEXIGIBILIDADE  DO  TÍTULO  EXECUTIVO.
ALEGAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO  DE  SEGURO
VINCULADO  À  CÉDULA  DE  CRÉDITO
COMERCIAL.  NÃO  COMPROVAÇÃO. SALDO
DEVEDOR  NÃO  COBERTO  PELA  APÓLICE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- Ausente a comprovação de que o de cujus contratou
o  seguro  de  vida  vinculado  à  cédula  de  crédito
comercial, inviável a declaração de inexigibilidade do
título executivo, objeto da execução.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Niedja  Karina  Fernandes  da  Silva  manejou
Embargos  à  Execução  contra  o  Banco  do  Nordeste  Brasil  S/A,  requerendo  a
declaração de inexigibilidade do título executivo extrajudicial, em face da existência
de  seguro  agregado  ao  empréstimo  contraído  -  pelo  então  falecido  esposo  da
embargante, junto à instituição financeira promovida – que previa a total cobertura
do débito, em caso de morte.

Impugnação pelo exequente, fls. 23/38.

O  Magistrado  a  quo proferiu  julgamento  nestes
termos, fls. 47/48:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta
JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução,
para,  consequentemente,  determinar  o
prosseguimento  do  feito  executivo  nº  0000232-
08.2014.815.0461, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

Inconformada,  a  embargante interpôs  APELAÇÃO,
fls. 52/57, e, nas suas razões, pugna pela reforma do decisum, requerendo, para tanto,
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial, ensejador da demanda executiva,
“haja vista a condição de estipulante do Banco do Nordeste Brasil S/A, e a existência
de  seguro  que  garantia  o  recebimento  dos  empréstimos  concedidos,  em caso  de
ocorrência de evento morte”.

Contrarrazões ofertadas  pelo  apelado,  pugnando
pela manutenção da decisão atacada, fls. 64/69.
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É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Banco do Nordeste do Brasil S/A ingressou com
Ação de Execução contra o Espólio de Ranniery Sérgio da Silva e de Niedja Karina
Fernandes da Silva, visando o adimplemento do débito no montante de R$ 51.606,45
(cinquenta e um mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente às
Cédulas de Crédito Comercial nº 97.2012.321.2817 e nº 97.2013.1196.4224.

Em  face  da  Execução  promovida  pelo  Banco  do
Nordeste do Brasil S/A, Niedja Karina Fernandes da Silva,  manejou os presentes
Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes pelo magistrado singular,
ensejando a interposição do presente recurso.

Em  suas  razões  recursais,  sustenta  a  recorrente  a
inexigibilidade do título,  uma vez que o  beneficiário  do crédito,  in  casu,  o então
falecido esposo da avalista, Niedja Karina Fernandes da Silva, contratou um seguro
vinculado à cédula de crédito comercial firmado com o promovido, visando garantir
o adimplemento do empréstimo, em caso de morte do beneficiário.

Pois bem, o desate da controvérsia reside em aferir se
o seguro de vida contratado pelo então falecido esposo  da embargante,  é  apto a
tornar inexigível o título executivo, que motivou o ingresso da ação executiva.

Adianto  que  a  resposta  é  negativa.  Isso  porque,  o
conjunto probatório coligido ao feito, comprova de maneira inconteste que no seguro
de vida contratado por Ranniery Sérgio da Silva junto à seguradora Icatu, fl. 10/11,
inexiste  previsão  de  cobertura  da  cédula  de  crédito  comercial,  firmada  junto  ao
Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Nesse contexto,  diante da ausência de comprovação
de que o  de cujus  contratou o seguro de vida vinculado ao empréstimo, inviável a
declaração de inexigibilidade do título executivo, objeto da execução em pauta.
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Outrossim, incumbe ao beneficiário do segurado, na
hipótese,  Niedja Karina Fernandes da Silva,  e não ao promovido, a legitimidade
para requerer a indenização constante do contrato do seguro de vida.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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