
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026328-86.2013.815.2011 — 4ª Vara Cível da Capital
RELATOR        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : Antônio Justino Sobrinho 
ADVOGADA    : Lívia de Queiroz Novaes  (OAB/PB 20.645)
01 APELADO    : Azul Companhia de Seguros Gerais 
ADVOGADO     : Gustavo Guimarães Lima (OAB/PB 12.119)
02 APELADO    : Philipeia Corretora de Seguros Ltda 
ADVOGADO     : Francisco Eugênio Gouveia Neiva (OAB/PB 11.447)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  VALOR
DA FRANQUIA ESTIPULADA NA APÓLICE. RECEBI-
MENTO DO CONTRATO ANTES DA OCORRÊNCIA DO
SINISTRO.  INEXISTÊNCIA  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA
EM GRAU MÁXIMO. NECESSIDADE DE COMPROVA-
ÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

Não obstante, a inversão do ônus probatório não é automática em de-
corrência da relação de consumo existente entre as partes, devendo
existir o mínimo de verossimilhança nas alegações da parte autora.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento a apela-
ção cível. 

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Antônio Justino So-
brinho em face da sentença de fls. 203/207 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da
Capital que, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c Indenização por Danos Mo-
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rais, ajuizada pelo apelante em desfavor da Azul Companhia de Seguros Gerais e outro,
julgou improcedente o pedido. 

Irresignado, o apelante, aduz que foi submetido a cobrança inde-
vida no valor da franquia, existindo falha no dever de informação da seguradora e corre-
tora promovidas, fato inclusive reconhecido pelo corretor nos e-mails acostados aos au-
tos. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido
inicial. (fls. 209/231)

Contrarrazões pela primeira e segunda apeladas, respectivamen-
te, às fls. 233/239 e 242/246.

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  258/259,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. 

VOTO

No caso dos autos,  o promovente afirma que,  em 22/11/2011
contratou com a seguradora/primeira promovida, através da corretora/segunda promovi-
da, um seguro de veículo cuja franquia era de R$ 1.661,00. Afirma que, quando da reno-
vação do seguro, em 22/11/2012, foi informado pelo corretor Sr. Otávio Ribeiro Couti-
nho, que o valor da franquia seria o mesmo. 

Ocorre que, em fevereiro de 2013, sofreu um sinistro e no mo-
mento do pagamento da franquia, foi surpreendido com o valor de R$ 3.852,00. Aduz
que, em contato com o corretor, este assumiu o erro da informação, bem como se com-
prometeu a ressarcir o promovente do valor despendido a maior. Como não cumpriu
com o prometido e, após infrutíferas negociações com a seguradora promovida, moveu
a presente demanda pugnando pela repetição do indébito da diferença paga a maior pela
franquia, bem como uma indenização pelos danos morais sofridos. 

 O Juízo  a quo, entendendo que o promovente teve ciência do
novo valor da franquia estipulado no contrato de seguro renovado, julgou improcedente
o pedido. 

O apelante afirma em suas razões recursais que o corretor de se-
guros, funcionário da corretora promovida, reconhece no e-mail de fls. 21, que errou na
transmissão da proposta de renovação,  responsabilizando-se,  inclusive,  pelo ressarci-
mento do valor da franquia pago a maior pelo promovente. 

Aduz, ainda, que recebeu a apólice meses depois da renovação
do seguro (23 de janeiro de 2013) onde constava a quantia de R$ 4.052,00 para fran-
quia, deixando de conferi-lo em razão da confiança na informação repassada pelo corre-
tor. 

Pois bem, a despeito dos argumentos do apelante, não merece
reforma a sentença. 
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Ora, muito embora a negociação tenha sido realizada via telefo-
ne com posterior envio da apólice para a residência do contratante, sendo essa a regra
em renovação de contratos de seguros de veículos, o próprio apelante afirma que re-
cebeu apólice em 23/01/2013 (data anterior a ocorrência do sinistro  - fevereiro da-
quele ano), onde consta o valor atualizado da franquia  - R$ 4.052,00.

Logo, não subsiste a alegação de que não estava obrigado a con-
ferir os termos da apólice pois, como bem destacou o Juízo a quo, muito embora o ne-
gócio entabulado configure relação de consumo, não se trata o promovente/ora apelante
de pessoa hipossuficiente em grau máximo, a qual assinaria um contrato sem ler. 

Assim, como bem entendeu o Juízo a quo, cabe ao consumidor o
mínimo ônus probatório e, no caso dos autos, não se desincumbiu o promovente de pro-
var suas alegações. 

Nesse sentido, jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE. VEI-
CULO. SINISTRO. PASSIVA DA CONCESSINÁRIA. PERDA TOTAL. INO-
CORRENCIA.  DEFEITOS  NÃO  COMPROVADOS.  DANO MORAL  NÃO
CARACTERIZADO. A ausência do dever de indenizar o capital segurado e
de responsabilidade por conserto realizado por terceiro, em relação á con-
cessionária não enseja ilegitimidade passiva, mas sim à improcedência do
pedido. Ademais, há pretensão de indenização por danos morais. Ilegitimi-
dade passiva afastada. É nítida a relação de consumo existente entre as par-
tes, incidindo à espécie as regras protetoras do Código de Defesa do Consu-
midor, em especial a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII. Não
obstante, a inversão do ônus probatório não é automática em decorrência
da relação de consumo existente entre as partes, devendo existir o mínimo
de verossimilhança nas alegações da parte autora. Em relação à Concessio-
nária não se pode extrair o dever de indenizar pela perda total do veículo ou
a substituição por similar, sob pena de enriquecimento ilícito. Por sua vez, a
seguradora juntou aos autos documentos que comprovam ter cumprido o de-
ver de indenizar pelo sinistro ocorrido, inclusive orçamento do conserto em
valor que não impõe a perda. Eventuais defeitos no conserto são de respon-
sabilidade da... seguradora e da oficina credenciada que realizou o serviço,
mas  não  restaram suficientemente  comprovados.  Improcedência  mantida.
APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70069313013,
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Cus-
todio, Julgado em 26/10/2017). (TJ-RS - AC: 70069313013 RS, Relator: Alex
Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 26/10/2017, Sexta Câmara Cível,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017)

CONTRATO DE SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A SEGURADORA RECUSOU O PA-
GAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍ-
CULO CONDUZIDO POR SEU FILHO DANIEL POR INEXISTIR COBER-
TURA SECURITÁRIA PARA CONDUTOR COM IDADE ENTRE 18 E 25
ANOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE APONTA A NÃO COBERTU-
RA PARA O CASO DE CONDUTOR NESTA FAIXA ETÁRIA – ALEGAÇÃO
DE QUE HOUVE FALHA DA CORRETORA NO PREENCHIMENTO
DA PROPOSTA – EVENTUAL ERRO QUE NÃO OBRIGA A SEGURA-
DORA, CHAMANDO A ATENÇÃO QUE A APÓLICE TAMBÉM APON-
TAVA RESTRIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
SEGURADORA  QUE  NÃO  RESPONDE  POR  COBERTURA  NÃO  CON-
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TRATADA, NA MEDIDA EM QUE A CLÁUSULA DO PACTO DEVE SER
OBSERVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 757, DO CÓDIGO CIVIL – AU-
SÊNCIA DE ASSINATURA NA PROPOSTA QUE NÃO INTERFERE
NO CONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLA-
ÇÃO AOS ARTIGOS 463 E 535, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA. Apela-
ção  improvida.  (TJ-SP  -  APL:  01735649420128260100  SP  0173564-
94.2012.8.26.0100,  Relator:  Jayme  Queiroz  Lopes,  Data  de  Julgamento:
02/06/2016, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2016)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, manten-
do a sentença em todos os seus termos. 

Por fim,  considerando que  o promovente/apelante foi vencido
em seu apelo,  bem como que os honorários sucumbenciais fixados na sentença em R$
1.000,00,  equivalem ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ma-
joro os honorários advocatícios em mais 5%, perfazendo 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º combinado com art. 85, § 11, do CPC/2015. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Caval-
canti de Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma. Senhora Desembargadora Maria das
Graças Morais Guedes e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça. 

João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N  º   0026328-86.2013.815.2011     — 4ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Antônio Justino So-
brinho em face da sentença de fls. 203/207 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da
Capital que, nos autos da Ação de repetição de indébito c/c Indenização por Danos Mo-
rais, ajuizada pelo apelante em desfavor da Azul Companhia de Seguros Gerais e outro,
julgou improcedente o pedido. 

Irresignado, o apelante, aduz que foi submetido a cobrança inde-
vida no valor da franquia, existindo falha no dever de informação da seguradora e corre-
tora promovidas, fato inclusive reconhecido pelo corretor nos e-mails acostados aos au-
tos. Por tais motivos, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido
inicial. (fls. 209/231)

Contrarrazões pela primeira e segunda apeladas, respectivamen-
te, às fls. 233/239 e 242/246.

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  258/259,
opinou pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. 

É o relatório. 

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 09 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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