
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000032132

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1066074-81.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes 
JACQUELINE BATISTA FORTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA), FABRICIO 
BATISTA FORTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSIANE BATISTA 
FORTUNATO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTANDER SEGUROS S.A. e 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ACORDAM, em 25ª 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 Exmos. Desembargadores HUGO 
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 1º de fevereiro de 2018

MARCONDES D'ANGELO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de Apelação nº. 1066074-81.2016.8.26.0576. 
Comarca: São José do Rio Preto.
02ª Vara Cível.
Processo nº. 1066074-81.2016.8.26.0576. 
Prolator ( a ): Juiz Marcelo Eduardo de Souza.
Apelante ( s ): Jacqueline Batista Fortunato e outros.
Apelado ( s ): Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A e 
Banco Santander ( Brasil ) S/A. 

          VOTO Nº. 41.823/2017.-

RECURSO  APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE 
VIDA/ACIDENTES PESSOAIS  AÇÃO DE COBRANÇA. 1) 
Ilegitimidade de parte do Banco Santander. Inadmissibilidade. 
Instituição Financeira que participou do processo de 
contratação do seguro e pertence ao mesmo grupo econômico da 
seguradora. Responsabilidade pelo pagamento atribuída aos 
demandados. Possibilidade. 2) Autores objetivando o pagamento 
com os gastos   realizados para os serviços de funerária. 
Contrato estipulado entre as partes que prevê tal cobertura. 
Existência válida. Negativa de pagamento que deve ser revista. 
Obrigação pelo pagamento postulado. Ocorrência. 3) Dano 
moral. Inocorrência.  A negativa administrativa se resume em 
exercício regular de direito da seguradora, que não implica em 
dano moral indenizável. Indenização não devida. Sentença 
parcialmente reformada. Recurso de apelação dos requerentes 
em parte provido para manter a instituição financeira no polo 
passivo da demanda, e ainda, condenar ao pagamento do auxílio 
funeral em favor dos demandados, repartidas as verbas 
sucumbenciais.

                Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança 
movida por JAQUELINE BATISTA FORTUNATO E OUTROS 
contra BANCO SANTANDER S/A e ZURICH SNATANDER 
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, sustentando os 
primeiros nomeados serem herdeiros de SILSO DONIZETI 
FORTUNATO, falecido em 04 de dezembro de 2015, tendo este 
último firmado seguro de vida junto aos requeridos. Aduzem que 
após o óbito do segurado os demandados se recusam a pagar as 
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despesas referentes ao auxílio funeral previsto em contrato. Buscam 
a condenação dos requeridos no pagamento do valor devido, bem 
como indenização por danos morais. 

A respeitável sentença de folhas 
184 usque 185, cujo relatório se adota, julgou extinto o processo 
com relação ao Banco Santander e, em seguida, julgou improcedente 
a ação contra a seguradora, condenando os autores no pagamento 
das custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% ( 
dez por cento ) sobre o valor da condenação, observada a 
gratuidade processual concedida.

Inconformados, recorrem os 
autores pretendendo a reforma do julgado ( folhas 187/198 ). 
Alegam, em suma, que o Banco Santander é parte legítima para 
responder aos termos da presente demanda. Afirmam que tentaram 
por diversas vezes solucionar o caso com os requeridos e que as 
despesas com o funeral foram documentadas pela funerária e 
entregues a seguradora.  Afirmam que fazem jus ao ressarcimento 
com as despesas de funeral. No mais, postulam ainda a devida 
indenização por danos morais. 

Recurso processado e respondido 
( folhas 201/207 ), subiram os autos.

Este é o relatório.

A respeitável sentença recorrida 
foi proferida em 26 de junho de 2017, com decisão disponibilizada 
no DJE em 30 de junho de 2017 (cf. folha 186) e o recurso de 
apelação tempestivo protocolizado em 14 de julho de 2017 ( folha 
187 - documento processo digital).  Isento os autores do preparo 
recursal ( folha 53 ). Presentes os demais requisitos de 
admissibilidade, conhece-se do recurso.

Trata-se de ação de cobrança de 
seguro de vida objetivando os autores o recebimento de capital 
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segurado com os requeridos, em decorrência da morte do segurado.

A ação foi julgada improcedente.

Em que pese o entendimento 
adotado em primeiro grau, o inconformismo aqui manifestado 
merece parcial acolhimento. 

De plano, o Banco Santander é 
parte legítima para responder aos termos da presente demanda, eis 
que participou do processo de adesão do segurado no momento da 
contratação do seguro, tendo responsabilidade pela negativa da 
seguradora em proceder ao pagamento do capital segurado.

Além do fato de que os requeridos 
fazem parte do mesmo grupo econômico, não se constatando 
qualquer prejuízo a manutenção da Instituição Financeira no polo 
passivo da ação.

Quanto ao mérito, a contratação 
do seguro de vida restou demonstrado nos autos ( folhas 30/31 ).

Assim, o óbito do segurado restou 
comprovado à folha 28, devendo, portanto, os requeridos serem 
condenados ao pagamento, no caso, do valor referente ao serviço 
funerário ( cf se constata à folha 30 ), eis que devidamente previsto 
no pacto a cobertura para tais serviços ( R$ 3.557,00  - três 
quinhentos e cinquenta e sete reais ).

No mais, os autores afirmam que 
as despesas foram documentadas pela funerária e entregues à 
requerida, sendo que tal fato não pode vir a prejudicar os 
requerentes posto que qualquer ausência de comunicação à 
seguradora, não pode ser imputada aos demandantes.  

E ainda, as despesas com o 
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funeral da vítima devem ser ressarcidas aos requerentes, 
independentemente da comprovação dos gastos, conforme 
posicionamento consolidado do Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, pois se trata de fato notório (artigo 335 do Código de 
Processo Civil) e cujo montante se mostra insignificante diante do 
ocorrido:

“Encontra-se sedimentada a 
orientação desta Turma no sentido de que inexigível a prova da 
realização de despesas de funeral, em razão, primeiramente, da 
certeza do fato do sepultamento; em segundo, pela insignificância no 
contexto da lide, quando limitada ao mínimo previsto na legislação 
previdenciária; e, em terceiro, pelo relevo da verba e sua natureza 
social, de proteção à dignidade humana” (REsp. n. 210.101, rel. 
Min. Carlos Fernando Mathias, j. 20.11.2008).

“Desnecessidade de comprovação 
das despesas de funeral para a obtenção do ressarcimento dos 
causadores do sinistro, em face da certeza do fato, da modicidade da 
verba quando dentro dos parâmetros previstos pela Previdência 
Social e da imperiosidade de se dar proteção e respeito à dignidade 
humana” (REsp. n. 625.161, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 
27.11.2007).

No caso, não pode agora a 
seguradora, após receber o prêmio, tornando o contrato 
aperfeiçoado, pretender-se exonerar da obrigação.

                                                         Diante disso, os requeridos 
deverão arcar com o pagamento do valor contratado para os serviços 
de funerária, valor este que será apurado em futura liquidação de 
sentença.  

De outro lado, não há o que se 
falar em indenização por danos morais. 

Não restou comprovado o abalo 
moral a ensejar a reparação moral aqui pretendida.
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A simples recusa de pagamento 
do valor contratado, não enseja o acolhimento do pleito de 
indenização por danos morais.

De fato, a recusa de pagamento 
do seguro neste caso, não pode ser aceita como impeditivo do 
pagamento do valor a que o autor teria direito. 

Acontece que, de outro lado, tal 
recusa não pode ensejar o abalo moral, nas proporções que pretende 
os recorrentes. 

Assim, a recusa administrativa do 
pagamento do capital segurado se resume em exercício regular de 
direito, que, a evidência, não pode ensejar a condenação da 
seguradora no pagamento da indenização por dano moral 
perseguida.

Como bem leciona Maria Celina 
Bodin De Moraes, “não será toda e qualquer situação de sofrimento, 
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas 
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade 
humana em seus diversos substratos materiais já identificados, quais 
seja, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a 
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em 
sentido estrito” ( Danos à Pessoa Humana, Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 188-189 ).

É que não se vislumbra qualquer 
prejuízo moral indenizável da mera recusa da Seguradora. Não ficou 
demonstrado qualquer abalo moral pela mera privação de cobertura 
securitária pleiteada, de modo que não pode ser reconhecida 
qualquer lesão no tocante.

Enfim, a simples recusa de 
pagamento não pode servir como prova de abalo psíquico a 
demandante a ensejar reparação no âmbito moral, como bem 
decidido na origem.
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Em última análise, diante da 
sucumbência recíproca aqui experimentada cada parte arcará com 
50% (cinquenta por cento) das custas processuais e com os 
honorários dos patronos da parte adversa no importe de R$ 1.000,00 
( mil reais ) a cada um, vedada a compensação diante do artigo 85, 
parágrafo 14º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dá-se parcial 
provimento ao recurso de apelação dos autores para, mantida a 
instituição bancária no polo passivo da demanda, impor aos 
demandados condenação ao pagamento do auxílio funeral, 
repartida as verbas sucumbenciais, nos moldes desta decisão.

                                                         MARCONDES D'ANGELO
                                           DESEMBARGADOR RELATOR
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