
  
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001646-48.2012.815.2001.    
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR:  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ilza Cilma de Lima.
ADVOGADO: Em causa própria.
APELADO: Bradesco Auto/RE Cia de Seguros.
ADVOGADO: Renato Tadeu Rondina Mandaliti.

EMENTA: APELAÇÃO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 
OBRIGAÇÃO DE PAGAR.  SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE DESPESA 
REALIZADA EM RAZÃO DE SUPOSTA  NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO 
NÃO  COBERTO. DANOS  MATERIAS  RESTRITOS  AS  HIPÓTESES 
RELACIONADAS  NA  APÓLICE.  AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR. 
AUSÊNCIA DE  ILÍCITO  PRATICADO  PELA SEGURADORA.  DANO  MORAL 
NÃO  CONFIGURADO.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.  

Não restou comprovada a negativa da seguradora em fornecer o veículo reserva, nem 
que  o  auto  reserva  pactuado  no  contrato  de  seguro  seria  completo, não  se 
desincumbindo, a Apelante, do ônus que lhe cabia, a teor do que estabelece o art. 333, 
inciso I, do CPC.

Não há que  falar em dano moral, uma vez que não configurada a hipótese de 
descumprimento contratual, nem tampouco comprovada efetiva lesão a direito de 
personalidade da Autora. 

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001646-48.2012.815.2001, em que figuram como partes Ilza 
Cilma de Lima eBradesco Auto/RE Cia de Seguros.

ACORDAM  os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  
acompanhando  o  Relator, em  conhecer  da  APELAÇÃO CÍVEL  e   negar-lhe 
provimento. 

VOTO.

Ilza Cilma de Lima interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo 
da 2ª Vara Cível da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos 
Morais  c/c  Obrigação  de  Pagar por  ela  ajuizada  em  face  da  Bradesco  AUTO/RE 
Companhia de Seguros, que julgou improcedente pedido, condenando-a ao pagamento 
das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, observado 
o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

Alegou a Apelante, f. 169/176, que após o sinistro do seu veículo a Seguradora 
Apelada  disponibilizou  como  carro  reserva  um  Fiat  Uno  básico,  descumprindo  a 
disposição contratual que, segundo ela, pactuava que, em caso de sinistro, receberia um 
carro reserva com ar-condicionado, e que a disponibilização do carro ocorreu apenas 



quando  já  estava  para  receber  o  seu  veículo,  escusando-se,  a  Apelada,  de  sua  
responsabilidade, pelo que pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada 
a  Sentença  e  o  pedido  julgado procedente,  condenando-se  a  Promovida/Apelada ao 
ressarcimento  das  despesas  com  a  locação  do  veículo  com  ar-condicionado  e  ao 
pagamento  de  indenização  pelos  danos  morais  suportados,em  razão  do  suposto 
descumprimento contratual.

Nas Contrarrazões,  f.  180/190, a Apelada alegou que a sua responsabilidade 
esta limitada às coberturas previstas na apólice de seguro, e que o dano moral não é 
oriundo de meros aborrecimentos, sendo necessário para caracterizá-lo a ocorrência de 
uma  situação  fática  que  cause  dor  e  interfira  intensamento  no  comportamento 
psicológico  do  indivíduo,  não  sendo  este  o  caso  dos  autos,  porquanto  não  restou  
comprovada a sua conduta lesiva, requerendo o desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça não ofertou Parecer meritório, f. 197/200.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Objetiva  a  Apelante  o  ressarcimento  da  despesa  referente  à  locação  de  um 
veículo com ar-condicionado, em razão da suposta recusa da Seguradora Apelada em 
disponibilizar,  após  a  ocorrência  do  sinistro  do  seu  veículo,  carro  reserva  conforme 
firmado no contrato de seguro.

Não comprovou a Apelante que a seguradora se recusou a entregar-lhe o carro 
reserva  no  prazo  acordado,  limitando-se  a  colacionar ao presente feito o  recibo  de 
pagamento de um suposto contrato de locação de veículo.

Quanto a sua alegação de que o carro reserva deveria ter ar-condicionado, a  
Apólice de Seguro, f. 82/86, estabelece a disponibilização de carro reserva de modelo  
popular básico, consoante as Condições Gerais da Apólice, f. 148, pelo que acertada a 
Sentença  do  Juízo,  porquanto  não  há  o  que  ser  ressarcido  à  Apelante  e, 
consequentemente, também não lhe assiste razão quanto ao  dano moral, uma vez que 
não restou  configurada a hipótese de descumprimento contratual, nem tampouco 
comprovada efetiva lesão a direito da personalidade. 

Posto isso, conhecido o Recurso, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  de  16  de  dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator,  o  Exm.°  Juiz  Convocado  João Batista  Barbosa,  substituindo  o  Exm.°  Des. 
Frederico  Martinho da  Nóbrega Coutinho.  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Promotora  de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

1. Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


