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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097829-81.2012.815.2001.
Origem : 14ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Francisca Bernadete Gomes. 
Advogado : José Guedes Dias (OAB/PB 4.425).
Apelado : HSBC Seguros Brasil S/A.
Advogado : Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE 19.357);

  Cinthia Raphaela Ribeiro Bispo (OAB/PE 31.521);
   Samuel Gouveia Rodrigues (OAB/PE 30.513) e

       Evandro de Souza Neves Neto (OAB/PB 13.836).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO C/C INDENIZATÓRIA.  APRESENTAÇÃO
DE  ACORDO  ASSINADO  PELOS  PATRONOS  DE
AMBOS OS LITIGANTES,  COM PODERES PARA
TRANSIGIR,  REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO
DE  ACORDO  APÓS  O  JULGAMENTO  DO
RECURSO  E  ANTES  DO  DECURSO  DO  PRAZO
RECURSAL.  PRIMAZIA  DO  PRINCÍPIO  DA
SOLUÇÃO  CONSENSUAL  DOS  CONFLITOS.
APLICAÇÃO  DOS  ARTS.  3º,  §2º,  932,  I,  E  487,
TODOS  DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL
CIVIL.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ACORDO.
SUBSTITUIÇÃO  DO  TÍTULO  EXECUTIVO
JUDICIAL.

-  É  plenamente  possível a  homologação  de  acordo
apresentado  posteriormente  ao  julgamento  do  recurso  e
antes  do  decurso  do  prazo  recursal,  inexistindo  óbice
procedimental, haja vista que o ato homologatório apenas
certifica decisão já tomada pelas próprias partes.

- Com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I  do art.
932, e na alínea “b” do inciso III  do art.  487, todos do
Novo Código de Processo Civil,  há de ser homologado o
acordo entabulado pelas partes, para que surta seus efeitos
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jurídicos, extinguindo o feito com resolução de mérito e
havendo a substituição do título executivo judicial.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Francisca  Bernadete
Gomes, desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 14ª Vara Cível da
Comarca  da  Capital, nos  autos  da  “Ação  de  Cobrança  de  Seguro  c/c
Indenizatória” movida em face de HSBC Seguros Brasil S/A.

Na peça inaugural, a autora relata ser corretista do banco promovido
desde o ano de 1997, possuindo seguro de vida, o qual é descontado mensalmente a
importância de R$ 29,10 (vinte e nove reais e dez centavos).

Destacou que, no mês de janeiro de 2012, a instituição financeira
não  efetuou  o  desconto  automático  do  seguro  de  vida,  mas,  no  mês  seguinte,
debitou a importância de R$ 58,20 (cinquenta e oito reis e vinte centavos) referente
aos meses de janeiro e fevereiro de 2012.

Enfatizou que, no mês de março de 2012, fez depósito bancário no
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), contudo o demandado não efetuou o desconto
do seguro, mas utilizou tal numerário para cobrir outros débitos existentes na conta
corrente. Ainda asseverou que, no mês seguinte, depositou novamente o montante
de R$ 200,00 (duzentos reais) no dia 04/04/2012 e mais R$ 200,00 (duzentos reais)
no dia 16/04/2012, contudo o promovido converteu as taxas das mensalidades do
seguro de vida para R$ 62,49, sendo o autor surpreendido, posto que o saldo não
foi suficiente para cobrir o pagamento da mensalidade.

Argumentou que o banco promovido não enviou comunicação de
cancelamento do seguro, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a
reativação do seguro, indenização por danos morais ou a restituição dos valores já
pagos. 

Tutela antecipada indeferida (fls. 47/48).

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou  peça
contestatória (fls. 50/61), alegando que, por três vezes, tentou debitar o valor do
seguro de vida, contudo o valor foi estornado por insuficiência de fundos. Ainda
destacou que o extrato bancário juntado pela própria parte autora já demonstra que
a conta estava negativa, sendo os valores ali depositados posteriormente utilizados
para  cobrir  o  saldo  negativo  e,  por  isso,  imediatamente  o  saldo  já  não  estava
disponível para pagamento dos prêmios.

Defendeu  que  o  cancelamento  do  seguro  seguiu  os  ditames
contratuais,  sendo indevida a reativação. Ainda afirmou que todas  as  cobranças
foram realizadas dentro do período de vigência do seguro, inexistindo má-fé da
instituição financeira e, por isso, não há que se falar em restituição.
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Doravante, sustentou a inexistência de danos morais, por ausência de
ato ilícito  e  de comprovação da  lesão.  Finalmente,  arguiu a  impossibilidade de
inversão do ônus probatório.

Réplica impugnatória (fls. 113/120).

As  partes  foram  intimadas  para  especificação  de  provas,
oportunidade na qual requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 125 e 126).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  o  magistrado  de
primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na exordial (fls. 133/134), cuja
ementa restou assim redigida:

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CANCELAMENTO  DE  SEGURO  DEBITADO  EM
CONTA-CORRENTE.  INSUFICIÊNCIA  DE  SALDO.
INEXISTÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE.  CULPA
EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO NÃO VERIFICADO.
IMPROCEDÊNCIA.

-  Tendo  a  autora  contratado  apólice  de  seguro  cujo
pagamento  se  dava  com  débito  em  conta-corrente,  o
cancelamento  por  inadimplemento  ante  a  ausência  de
fundos suficientes para a quitação da avença decorre de
culpa exclusiva da vítima, inexistindo o dano reclamado”.
(fls. 133).

Irresignada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.  138/145),
alegando que a instituição financeira deveria ter notificado acerca da ausência de
pagamento do seguro antes de proceder ao cancelamento do seguro de vida, sendo,
portanto, abusiva a cláusula contratual de suspensão automática. Discorre sobre o
cabimento  de  indenização  por  danos  morais  e  a  inversão  do  ônus  da  prova.
Finalmente, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas (fls. 182/187).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  manifestação,  pugnando  pelo
prosseguimento do feito sem internenção meritória do Parquet (fls. 198/199).

A Segunda Câmara Cível, nos termos do voto deste Relator e por
unanimidade, deu provimento parcial ao recurso apelatório (fls. 175/185).

Antes do decurso do prazo recursal e, consequentemente, do trânsito
em julgado, as partes, então, apresentaram petição (fls. 208/210), através da qual
informaram  a  realização  de  um  acordo  extrajudicial,  especificando  os  termos
pactuados  e  requerendo a  homologação  do  mesmo,  extinguindo  o  feito  com
julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 487, incisos III, “b” do CPC.

É o relatório. 

DECIDO.
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Como  é  cediço,  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  considerado
globalmente tem apresentado como característica marcante a busca pela solução
consensual  de  conflitos,  estabelecendo,  inclusive,  como  dever  da  autoridade
responsável pela condução procedimental dos feitos o estímulo da promoção dos
métodos consensuais de resolução dos litígios.

O Novo Código de Processo Civil  – NCPC, nessa seara,  desde a
redação  originária  de  seu  anteprojeto,  revelou-se  como  instrumento  inovador,
consagrando  a  primazia  da  autocomposição  e  influenciando  diversos  novos
diplomas legais, mesmo antes de sua entrada em vigor. A nova codificação, na
parte  das normas fundamentais, introduz o princípio da solução consensual dos
conflitos (art. 3°, §2°, do NCPC).

Assim, desde a consagração no âmbito das normas fundamentais até
o direcionamento do dever conciliário para os Relatores nos Tribunais (art. 932, I,
do  NCPC),  o  legislador  processual  civil  buscou  estabelecer  como  tônica  do
processo moderno o apaziguamento acordado entre as partes litigantes, meio cuja
repercussão social se afigura mais benéfica ao sistema jurídico, demonstrando um
próprio amadurecimento cultural no país.

Há de se registrar a plena possibilidade de homologação de acordo
apresentado posteriormente ao julgamento do recurso apelatório, inexistindo óbice
procedimental,  haja  vista  que  o  ato  homologatório  apenas  certifica  decisão  já
tomada  pelas  próprias  partes,  podendo  ser  homologado  pelo  Relator  (art.  932,
inciso I, do NCPC). Sobre o tema, confira-se:

“PROCESSO  CIVIL.  PROCESSO  SENTENCIADO.
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO.  POSSIBILIDADE.
ARTIGO 463 DO CPC. 
1.  Com  a  nova  redação  do  artigo  463  do  Código  de
Processo  Civil,  dada  pela  Lei  nº  11.232,  de  2005,  o
legislador pôs fim à crítica, vigente à época da redação
anterior, de que o Magistrado, ao sentenciar, em verdade,
não cumpria e acabava o ofício jurisdicional.
2.  Na  atual  sistemática,  a  norma  anterior  seria
completamente  insustentável,  pois  a  sentença  hoje
simplesmente instaura o módulo executivo do processo,
possibilitando ao Juiz proferir diversos atos jurisdicionais
posteriores à sentença.
3. Logo, no novo regime processual, não existe óbice para
que o magistrado homologue acordo celebrado entre as
partes,  mesmo após a prolação da sentença de  mérito,
uma  vez  que  a  homologação  simplesmente  certifica
decisão já tomada pelas próprias partes.
4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e
determinar a homologação da transação entabulada entre
as partes”.
(TJMG,  Acórdão  n.817078,  20140020160558AGI,
Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de
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Julgamento:  03/09/2014, Publicado no DJE: 10/09/2014.
Pág.: 113). (grifo nosso)

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
POSTERIOR  PEDIDO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE
ACORDO  EXTRAJUDICIAL  REALIZADO  ENTRE  AS
PARTES.  INTELIGÊNCIA DOS  ARTS.  269,  III,  E  462,
DO  CPC.  PERDA  DO  INTERESSE  RECURSAL.
APELAÇÃO  PREJUDICADA.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.  Informando  as  partes  a  realização  de  acordo
extrajudicial  em  relação  ao  litígio  e  requerendo  os
litigantes a extinção do feito, cabe ao juiz homologá-lo,
extinguindo  o  processo  com  julgamento  do  mérito,  de
acordo com o art. 269, III, do CPC.
2. Agravo regimental desprovido”.
(TJMA, Primeira  Câmara,  AGRAVO REGIMENTAL Nº
0000001-43.2008.8.10.0036,  Relator  Desembargador
Kleber Costa Carvalho, Data de Julgamento: 06/11/2014).

Ante o exposto, com fundamento no §2º do art. 3º, no inciso I do art.
932, e na alínea “b” do inciso III do art. 487, todos do Novo Código de Processo
Civil,  HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes (fls. 208/210), para que
surta seus efeitos jurídicos, extinguindo o feito com resolução de mérito, com a
substituição do título executivo.

P.I. 

João Pessoa, 22 de fevereiro de 2018. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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