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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001251-85.2014.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Rosicleide dos Santos – Adv. Antônio Anízio Neto (OAB-PB 
8851) 

Apelado: ITAU SEGUROS S/A – Adv. Raul Amaral Júnior (OAB-CE 13.371-
A)

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  RECURSO  QUE
PLEITEIA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
CONTRATO  DE  SEGURO.  DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  ABALO  MORAL
SOFRIDO.  MERO  DISSABOR  CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

O  mero  descumprimento  de  contrato  de
seguro,  sem ensejar  constrangimento,  abalo
moral ou angustia, não enseja reparação civil
por dano moral.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Rosicleide dos Santos interpôs apelação contra a  ITAU
SEGUROS S/A hostilizando a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara
Cível desta Comarca da Capital que, nos autos da  Ação de Cobrança de
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Seguro c/c Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o
pedido.

Do histórico dos fatos, verifica-se que o Apelante ajuizou a
demanda  buscando  o  pagamento  de  R$  1.000,00  do  seguro  de  vida
previsto na apólice, e indenização por dano moral, pelo não cumprimento
do contrato, que para implementação teve que se socorrer ao judiciário.

Na sentença (fls. 89/90), a Magistrada, ao fundamento de
que a união estável  este a promovente e o falecido titular da após do
seguro restou comprovada com documentos provenientes do INSS, fls.
20/21,  nos  quais  a  Autora  figura  como  dependente  do  segurado  da
Autarquia previdenciária; e que não houve comprovação de negação do
pagamento do seguro, para ensejar reparação civil por dano moral, julgou
parcialmente procedente e condenou a Segurado ao pagamento de R$
1.000,00, corrido monetariamente e como juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação.

Reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes
ao  pagamento  das  custas  processuais,  pro  rata,  compensando-se  os
honorários advocatícios, observada a gratuidade deferida à Promovente.

Nas  razões  recursais  (fls.  92/95),  a  Autora  defende  ser
devida a indenização por dano moral pelo constrangimento causado pela
Seguradora, pela dificuldade de juntar os documentos necessários para
instruir o pedido, que foi negado administrativamente.

Pugnou  pelo  provimento  do  recurso  para  reforma  da
sentença  na  parte  que  negou  o  dano  moral  pleiteado,  inclusive  para
afastar a sucumbência recíproca.

Contrarrazões oferecidas (fls. 106/112).

A  Procuradoria  de  Justiça,  com  vista  dos  autos  (fls.
119/121),  emitiu  Parecer  indicando o  prosseguimento  do feito  em seu
caminho  natural,  por  entender  que  inexiste  hipótese  de  intervenção
Ministerial.

É o relatório.
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V O T O

Sentença publicada em 19 de outubro de 2015,  portanto
sujeita aos regramentos do CPC/1973, principalmente no que diz respeito
aos honorários de sucumbência.

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Inicialmente,  a  Apelante  ingressou  com  uma  Ação  de
Cobrança de Seguro combinada com Indenização por Dano Moral contra a
Itaú Seguros S/A objetivando receber o valor do segurado contratado na
apólice e reparação por danos morais.

O  Juízo  julgou  procedente  o  pedido  de  dano  material,
determinando o pagamento da apólice do seguro, por vislumbrar que a
relação  contratual  entre  a  Autora  e  a  Empresa  promovida  restou
devidamente comprovada através da Apólice nº 59262 (fl. 13).

Quanto ao pleito de indenização por dano moral,  de logo
percebe-se que o pedido de reparação civil  não decorrente de previsão
contratual, e sim pela demora na quitação.

Sob esse contexto, têm-se que o mero descumprimento de
contratual, sem maiores consequências, não configura reparação civil por
dano  moral,  porquanto  enseja  um  mero  dissabor,  insusceptível  de
indenização.

Nesse sentido:

3 APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO
DE  VIDA EM  GRUPO.  INVALIDEZ  PERMANENTE
DECORRENTE  DE  ACIDENTE.  NEGATIVA  DE
COBERTURA.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONSUBSTANCIADOS.  RECURSO  CONHECIDO  E
NÃO  PROVIDO  I.  A  condenação  ao  pagamento  de
indenização por danos morais requer o preenchimento de
três requisitos: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de
casualidade entre o ato do agente e  o dano. II.  Ausente
comprovação  quanto  ao  ato  capaz  de  gerar  os  danos
alegados, impossível o reconhecimento de danos morais,



Processo nº. 0001251-85.2014.815.2001

e,  por  conseguinte,  incabível  indenização.  III.  Recurso
conhecido  e  não  provido.  (TJMS;  APL  0811673-
53.2014.8.12.0002;  Segunda  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Alexandre  Bastos;  Julg.  09/08/2017;  DJMS 15/08/2017;
Pág. 91)

APELAÇÃO  CÍVEL.  Cobrança  securitária.  Seguro  de
vida. Negativa de pagamento pela seguradora. Apelo 01.
pretensão  de  recebimento  de  indenização  por  danos
morais.  Descabimento.  Recurso conhecido e  desprovido.
Apelo  02.  Alegação  de  doença  preexistente  e  má-fé  do
contratante.  Ausência  de  comprovação.  Ônus  da
seguradora.  Precedentes  do  STJ.  Dever  de  indenizar.
Honorários advocatícios reduzidos.  Recurso conhecido e
parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1601198-2;  Foz do
Iguaçu; Décima Câmara Cível;  Relª  Desª  Ângela Khury
Munhoz da Rocha; Julg.  13/07/2017; DJPR 15/08/2017;
Pág. 208)

SEGURO  DE  VIDA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C.C.
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  Código  de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Negativa da ré ao
pagamento  da  diferença  do  benefício  securitário  sob  a
alegação  de  cancelamento  da  respectiva  apólice.
Descabimento.  Direito  ao  recebimento  da  indenização
consolidado por ocasião da ocorrência do fato gerador da
pretensão,  isto  é,  a  concessão  de  aposentadoria  por
invalidez ao segurado. Cancelamento da apólice, pela ré,
anteriormente  ao  óbito  do  segurado  (condição  para  o
pagamento  do restante  da indenização)  que não obsta  o
direito  dos  beneficiários  ao  recebimento  do  importe
pleiteado.  Cláusula  contratual  que  ademais,  revela-se
abusiva.  Inteligência  do  artigo  51,  IV,  do  CDC.
Procedência  do  pedido  indenizatório.  Dano  moral.
Inocorrência.  Descumprimento contratual  que,  por si  só,
não  configura  dano  moral.  Recurso  provido  em  parte.
(TJSP;  APL 0006212-62.2013.8.26.0590;  Ac.  10633872;
São Vicente; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado;
Rel.  Des.  Alfredo  Attié;  Julg.  27/07/2017;  rep.  DJESP
15/08/2017; Pág. 2822).

Portanto,  não  vejo  razão  plausível  para  reforma  da



Processo nº. 0001251-85.2014.815.2001

sentença, haja vista que o simples descumprimento do contato de seguro
enseja, no máximo, aborrecimento da vida cotidiana, sendo indevido o
pleito de reparação civil por dano moral.

Sob essa ótica, mantêm-se a sentença em todos os seus
termos, inclusive no que diz respeito à sucumbência recíproca.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  mantendo
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e

Benevides,  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Relator)  –  (Juiz  convocado  para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de

Albuquerque) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para

substituir  a  Excelentíssima Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de sessões  da Terceira  Câmara Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Ricardo Vital de Almeida
        Juiz Convocado 
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