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APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO  DE INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.  PRELIMINAR. REJEIÇÃO.  DIREITO
DO  CONSUMIDOR.  SEGURO  DE  VIDA.  DESCONTOS  NO
CONTRACHEQUE  DO  SERVIDOR.  CONTRATO
EFETIVAMENTE  FIRMADO  E  RECEBIDO.
RESPONSABILIDADE EM CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS.  FALTA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO  OU  NULIDADE  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E
MATERIAL  INEXISTENTES. REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Tendo  o  Autor  firmado  contrato  de  seguro  de  vida  e  se
beneficiado do mesmo, e, não tendo se desincumbido do ônus
de provar supostas irregularidades ou vício na manifestação de
sua vontade que, em tese, maculariam a obrigação, não há que se
falar  em  danos  morais  ou  materiais,  na  medida  em  que  não
foram constatadas quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento
de indenização.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 268.

RELATÓRIO



Trata-se de apelação interposta por Federal de Seguros S/A contra
sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da capital, que julgou
procedentes os pedidos formulados na  ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição  de  indébito  e  indenização  por  danos  morais,  ajuizada  por  Josué  Belo em
desfavor do ora apelante.

Na sentença,  o  magistrado a  quo julgou procedente os  pedidos
iniciais,  para  declarar  a  inexistência  do  débito  inerente  aos  descontos  indevidos  no
contracheque  do  postulante  oriundos  de  plano  de  previdência  não  contratado,  bem
assim condenar o réu a pagar uma indenização, a título de danos morais, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente, e a devolver em dobro os valores
descontados indevidamente no contracheque do requerente com as devidas correções.

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  das  custas  e
honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor total da condenação.

Inconformada,  a  Federal  de  Seguros  S/A recorreu  (fls.  128/156),
aduzindo,  preliminarmente,  a  necessidade  de  suspensão  do  feito,  em  virtude  da
decretação da liquidação extrajudicial da apelante pela SUSEP.

No mérito, aduz que, com a decretação da liquidação extrajudicial,
ocorreu  o  imediato  vencimento  de  todas  as  obrigações  civis  da  empresa,  onde  não
existem mais descontos no contracheque do apelado desde a decretação da liquidação
extrajudicial da apelante pela SUSEP.

Ademais,  alega que é indevida a condenação para devolver em
dobro os valores descontados a título de prêmio, uma vez que ficou comprovado nos
autos que o apelado tinha conhecimento da contratação do seguro, tanto que existem
duas propostas de seguro assinadas pelo apelado.

Ademais, assevera que as propostas foram assinadas há quase dez
anos, sendo certo que o apelado vem pagando o valor dos prêmios mensalmente, sendo
descontado diretamente em sua folha de pagamento, pois ambos os seguros contratados
são seguros de vida em grupo, feitos para funcionários públicos federais.

Aduz, ainda, que é indevida a condenação por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que não cometeu nenhum ato ilícito em
face do apelado, já que a proposta de seguro foi assinada por ele. Além da não incidência
de correção monetária e suspensão dos juros sobre o valor a ser pago.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  presente  recurso,  para
determinar  a  reforma  da  sentença  para  que  a  ação  seja  julgada  improcedente.  Caso
contrário, que seja julgado improcedente o pedido de danos morais e, se for o caso, que
seja minorado para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Devidamente  intimado,  a  parte  recorrida  apresentou  suas
contrarrazões (fls. 170/180), rebatendo os argumentos recursais..



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.

VOTO

Colhe-se dos autos que o autor aforou a presente demanda, em
face da federal de Seguros  S/A, objetivando a declaração de inexistência débito, assim
como a condenação na repetição de indébito e na indenização por danos morais.

O  processo  teve  seu  trâmite  regular  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada, que, conforme relatado, julgou procedente a demanda. É contra esta decisão
que se insurge a recorrente.

Inicialmente,  vale  salientar  que  não  se  deve  suspender  a
presente ação,  em virtude da recorrente se  encontrar  em liquidação extrajudicial,
uma  vez  que  a  presente  demanda  não  almeja  os  bens  do  acervo  da  entidade
liquidanda, nem muito menos a constrição de bens, portanto entendo não ser caso
previsto  no  art.  18,  letra  a,  da  Lei  nº  6.024/74,  por  isso  não  há  problema  na
continuação do feito.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  analisar  a
exegese  do  artigo  18,  a,  da  citada  lei,  esclareceu  que  a  propositura  de  novas
demandas  após  a  determinação  da  liquidação  não  alcançam  as  ações  de
conhecimento.

Portanto, rejeito a preliminar.

Vale salientar que o promovente é servidor público federal ativo.
Ocorre que, mensalmente, está sendo descontado o valor de R$ 29,71 (vinte e nove reais e
setenta e um centavos), conforme se verifica às fls. 12 e seguintes, relativo a um possível
contrato de previdência privada/seguro de vida contraído entre as partes.

Analisando detidamente  os  autos,  verifico  que é  possível  aferir
que o  Autor  efetivamente  celebrou contrato  de  seguro  com a  seguradora  recorrente,
como se verifica nos documentos de fls.99, no entanto, insurge-se contra a validade dos
mesmos sustentando que jamais contratou com a empresa ré a fim de obter qualquer
plano de previdência privada ou seguro, desconhecendo a natureza de tais descontos.

Porém, tais alegações não prosperam, pois não pode o Autor se
escusar da responsabilidade em cumprir as obrigações que assumiu, sob a justificativa de
que nunca celebrou contrato com a seguradora

Verifico que foram obedecidos todos os requisitos gerais exigidos



para a feitura do contrato e que o recorrido expressou livremente a sua vontade, até
porque a assinatura constante no instrumento contratual (fl. 99 e ss) é exatamente igual
àquela posta na procuração de fl. 10, bem como na carteira de habilitação (fl. 11), não
havendo nenhum indício de fraude.

Ademais, o Código Civil, no seu artigo 427, prevê que a proposta
vincula o proponente, assim, no caso em tela, entendo que, a partir do momento em que
o promovente  assinou a  proposta  de  seguro  de  fl.  99,  com a  devida  autorização  de
desconto em folha de pagamento, ele se obriga com o que foi disposto, portanto, não
pode  após  05  anos,  no  mínimo,  de  desconto  no  seu  contracheque,  alegar
desconhecimento do que se trata.

O autor assinou a proposta  de seguro de vida no ano de 2004,
tendo iniciado, imediatamente, os descontos no seu contracheque, entretanto somente no
ano de 2014 ele impetrou ação judicial com o intuito de cessar tais descontos, assim,
verifico que não houve ilegalidade por parte da seguradora, já que agiu com boa-fé, mas
sim arrependimento posterior do promovente. 

Por outro lado, entendo que as alegações do promovente não são
consistentes, uma vez que na petição inicial ele alega que jamais tinha contratado com a
empresa ré (fl. 03). Já nas contrarrazzões ao recurso apelatório (fl.177), ela mudou o seu
discurso  e  afirmou  que  a  contratação  com  a  seguradora  fora  proveniente  de  venda
casada com um empréstimo financeiro. Tal atitude fragiliza os argumentos da exordial e
nos faz crer que deve prosperar o recurso da seguradora.

Portanto, entendo que foi legal a realização do contrato de seguro
de vida pelo promovente, por isso, sendo o contrato de seguro aleatório por natureza,
se  torna  injusta  e  inviável  a  restituição  dos  valores  pagos  a  título  de  prêmio,
enquanto permaneceu vigente a avença securitária, sob pena de enriquecimento sem
causa.

A Jurisprudência assim entende:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA DE SEGURO
DE  VIDA.  COMPROVAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  ATO  ILÍCITO.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  ,  resolve  esta  Turma
Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos exatos termos do vot
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003706-35.2014.8.16.0048/0 - Assis
Chateaubriand - Rel.: Rafael Luis Brasileiro Kanayama - - J.
09.10.2015”



“APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO  PROCESSADA  PELO  RITO
SUMÁRIO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO.
PESSOA  IDOSA.  ANALFABETO  FUNCIONAL.  FRAUDE.
VÍCIO  DO  CONSENTIMENTO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
VALIDADE DO PACTO. DEPÓSITO DO VALOR EM FAVOR
DO CONTRATANTE.  COMPORTAMENTO CONCLUDENTE.
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  E  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.  CONDENAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.  O analfabetismo,  bem como a  idade avançada,  não implica
incapacidade para os atos da vida civil.
II.  Demonstrada nos autos a existência de contrato, bem como
que os valores do empréstimo que se imputa fraudulento foram
transferidos  para  a  conta  bancária  do autor,  de  se  presumir  a
existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da
boa-fé,  mormente  porque se  a  vontade da parte  não era  a  de
contratar  o  aludido  empréstimo,  a  ela  caberia  tomar  as
providências  no  sentido  da  imediata  restituição  do  valor
depositado na sua conta.
V. Inexistindo condenação por litigância de má-fé na sentença
objurgada, não há interesse processual do apelante que visa a
afastar tal punição. VI. Apelo parcialmente conhecido e, nessa
parte, improvido.”1

Assim, tendo o Autor firmado contrato de seguro e se beneficiado
do mesmo, e, não tendo se desincumbido do ônus de provar supostas irregularidades ou
vício na manifestação de sua vontade que, em tese, maculariam a obrigação, não há que
se  falar  em  danos  morais  ou  materiais,  na  medida  em  que  não  foram  constatadas
quaisquer ilicitudes a ensejarem o cabimento de indenização.

Diante de todo exposto,  dou provimento ao recurso apelatório,
para  reformar  a  sentença  vergastada  e  julgar  totalmente  improcedentes  os  pedidos
iniciais.

Condeno o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e
honorários  advocatícios  que  fixo  em  R$  500,00  (quinhentos  reais),  ficando  sua
exigibilidade suspensa, nos exatos termos do que dispõe o art. 98, § 3º, CPC.

É como voto. 

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.
1 TJMA – APL 59682014 – Rel. Des. Vicente de Castro – 19/02/2015.



 Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


