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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 

1103310-11.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 

apelante SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e apelada EXA ALUMÍNIO 

DO SUL LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade 

com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

SILVÉRIO DA SILVA (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO 

DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

Grava Brazil

Relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  Nº: 1103310-11.2014.8.26.0100

APELANTE: SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

APELADA: EXA ALUMÍNIO DO SUL LTDA

COMARCA: SÃO PAULO

JUÍZA PROLATORA: ADRIANA BERTIER BENEDITO

Responsabilidade civil – Ação indenizatória por 
danos materiais e morais – Procedência em 
parte – Inconformismo da ré – Acolhimento em 
parte – Autora que solicitou o cancelamento de 
seguro empresarial contratado junto à ré – Ré 
que não o efetuou tempestivamente, levando 
ao débito indevido de seis parcelas do seguro 
na conta corrente da autora junto ao Banco 
Safra – Instituição bancária que não é parte na 
demanda, embora tenha sido intermediária na 
contratação e cancelamento do seguro e 
pertença ao mesmo grupo econômico da ré – 
Ré que, na condição de seguradora, recebeu 
os valores indevidos e deve restitui-los à 
autora, na forma determinada na sentença, 
cabendo à autora regularizar o saldo negativo 
gerado junto ao Banco Safra – Pleito 
indenizatório da autora relativo aos danos 
morais que não foi acolhido – Sucumbência 
recíproca – Incidência do art. 21, caput, do 
CPC/73 – Enunciado Administrativo n. 7, do C. 
STJ – Sentença reformada em parte – Recurso 
provido em parte.

VOTO Nº 29122

I – Trata-se de sentença que julgou 

procedente em parte ação indenizatória por dano material e 

moral, para “condenar a requerida na restituição das parcelas do seguro 

indevidamente debitadas da conta do autor a partir do primeiro pedido de cancelamento, 
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com correção monetária a partir de cada débito e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da citação”. Condenou, ainda, a ré, a pagar as custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios aos patronos 

da autora, fixados em R$ 2.000,00. Confira-se fls. 146/147, 152 

e 158.

Inconformada, apela a ré (fls. 161/165), 

sustentando, em resumo, que “em 15.01.2014, quando aconteceu o primeiro 

débito indevido em conta corrente no importe de R$ 796,33 [...], havia saldo disponível em 

conta para o acatamento do débito (extrato de fls. 129). Depois disso, não mais”. 

Complementa que, conforme extratos de fls. 132, “em 02.04.2014, 

quando dos lançamentos do segundo, terceiro e quarto débitos indevidos, a conta 

dispunha do saldo disponível R$ 51,03 [...] e, com aludidos débitos, o saldo tornou-se 

'negativo' em R$ 2.337,96 [...]. E o mesmo aconteceu em relação ao quinto e sexto 

débitos, efetuados, respectivamente, em 13 e 30.05.2014 (fls. 133). Em janeiro de 2015, o 

débito em conta era de R$ 3.930,62 (fls. 141 dos autos)”. Conclui que “com exceção 

da primeira parcela e dos R$ 51,03 [...] que se encontravam em conta corrente da 

recorrida em 02.04.2014 e foram utilizados na amortização da segunda parcela indevida, 

o valor remanescente dessa última parcela e de todas as outras reclamadas na lide foram 

quitadas, em verdade, pelo Banco Safra”. Alega que, sendo assim, caso 

seja restituído integralmente o valor das seis parcelas, como 

determinado na sentença, haverá enriquecimento indevido da 

autora. Por fim, alega que houve sucumbência recíproca, eis 

que o pedido indenizatório relativo aos danos morais não foi 

acolhido. Aduz que, tendo a sentença sido proferida sob a 

égide do CPC/73, as custas e despesas deveriam ter sido 

repartidas e compensados os honorários advocatícios, nos 
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termos do art. 21, caput, do CPC/73. 

O preparo foi recolhido (fls. 166), sendo 

o recurso contrarrazoado (fls. 170/173).

É o relatório, adotado, quanto ao mais, o 

da sentença apelada.

II  É incontroverso que foram 

debitadas, na conta corrente da apelada junto ao Banco Safra, 

6 (seis) parcelas indevidas referentes a seguro empresarial 

contratado junto à apelante, cujo cancelamento foi solicitado 

em dezembro de 2013 e não concretizado tempestivamente.

A insurgência da apelante se cinge ao 

fato de que, com exceção da primeira parcela e de parte da 

segunda parcela indevidamente debitadas (no montante 

correspondente a R$ 51,03), todos os demais valores 

indevidamente debitados o foram quando a conta corrente da 

apelada se encontrava negativa, de modo que a apelada não 

teria desembolsado tais valores, que foram deduzidos do limite 

de crédito que a apelada tinha junto ao Banco Safra.  

Os extratos bancários de fls. 31/33 

(também a fls. 129 e 132/133) comprovam tal alegação. 

Os extratos de fls. 134/141 demonstram 

que, pelo menos até janeiro de 2015, o saldo negativo gerado 

pelo débito indevido das parcelas do seguro não foi “coberto” 
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pela apelada junto ao Banco Safra com recursos próprios. 

Ocorre, contudo, que, embora a 

contratação do seguro e o pedido de cancelamento tenham 

sido feitos por intermédio do Banco Safra (cf. demonstram os 

documentos de fls. 19/30), não é ele parte passiva nesta 

demanda, mas apenas a seguradora, que deixou de cancelar o 

seguro e recebeu os pagamentos indevidos. 

Eventual condenação ao estorno dos 

valores indevidamente debitados na conta corrente da apelada, 

como quer a apelante, se faz, portanto, inviável neste feito, eis 

que a instituição bancária não é parte. Apenas é parte a 

seguradora. 

Não há dúvida de que as cobranças 

foram indevidas. Justifica-se, portanto, a condenação da 

seguradora apelante à restituição dos valores indevidamente 

cobrados da apelada, na forma determinada na sentença. Não 

sendo a instituição bancária parte na demanda, não há como 

determinar o estorno, cabendo à apelada regularizar seu saldo 

negativo junto ao Banco Safra. 

III  Cabe razão à apelante quanto aos 

honorários de sucumbência. 

A apelada sucumbiu em relação ao 

pleito indenizatório de danos morais. Houve, portanto, 
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sucumbência recíproca. 

A sentença foi prolatada na vigência do 

CPC/73, de modo que se aplica, ao caso, o art. 21, caput, do 

diploma processual pretérito, em linha com o Enunciado 

Administrativo n. 7, do C. STJ1.

Sendo assim, de rigor condenar 

apelante e apelada, respectivamente, ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, 

compensados os honorários advocatícios, em linha, ainda, com 

a Súmula n. 306, do C. STJ (aplicável à luz do CPC/73). 

IV  Concluindo, pelos fundamentos 

acima expostos, reforma-se em parte a sentença, apenas em 

relação aos honorários de sucumbência, nos termos da 

fundamentação retro.

V  Ante o exposto, dá-se provimento 

em parte ao recurso. É o voto.

DES. GRAVA BRAZIL - Relator

1 “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”
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