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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA  DE 
SEGURO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  E  MATERIAIS  E  DECLARATÓRIA. 
RESPONSABILIDADE  DA  PESSOA  JURÍDICA. 
PRETENSÃO  DEDUZIDA POR  PESSOA FÍSICA. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM. 
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- É “conditio sine quo non” para configurar a relação 
tridimensional,  a legitimidade ativa do  Autor,  sendo 
defeso  pleitear  direito  alheio  em  nome  próprio, 
consoante regra do art.  6º do Código de Processo 
Civil Brasileiro.

- A pessoa jurídica tem personalidade própria, que 
não  se  confunde  com  a  dos  sócios,  forçoso  o 
reconhecimento de que somente à pessoa jurídica 
compete a legitimidade para o questionamento da 
indenização.

 Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em harmonia com o parecer ministerial,  
DESPROVER O APELO,  nos termos do voto da Relatora e da certidão de 
julgamento de fl. 297.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ FERREIRA DE 

SOUZA contra sentença  de fls. 250/252  proferida pelo  Juiz de Direito da 2ª 

Vara  da  Comarca  de  Guarabira que,  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  de 

Seguro c/c  Indenização por Danos Morais  e Materiais e Declaratória  ajuizada 

em desfavor da IRB BRASIL RESSEGUROS S/A e da NOBRE SEGURADORA 

DO  BRASIL  S/A, extinguiu  o  processo  sem  resolução  de  mérito,  sob  o 

fundamento de ser o Autor parte ilegítima para figurar na presente demanda.

Nas razões recusais, fls.  254/262,  pugna pelo provimento do 

recurso,  para  que  seja  reconhecida  a  legitimidade  ativa  do  Apelante, 

determinando-se que outra decisão seja proferida, com a apreciação do mérito 

da causa.

Contrarrazões da IRB Brasil Seguros S/A às fls. 265/275 e da 

Nobre Seguradora do Brasil S/A às fls. 278/282.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento  do  Apelo,  para  manter  incólume  o  decisum vergastado  (fls. 

290/292).

É o relatório.

VOTO

Consta nos autos um Contrato de Seguro de Responsabilidade 

Civil, apólice nº 10506, para o pagamento de indenização em caso de sinistro 

que  envolva  o  ônibus  de  marca  Scania,  placa  MMX-6056,  chassi  nº 

9BSKC4X2BT3465718, cuja propriedade é da empresa José Ferreira de Souza 

– ME (CNPJ nº 08.944.377/0001-00), conforme fl. 21.

No dia 23 de setembro de 2008, o Autor informou a Requerida 

sob protocolo de nº 865666, Comunicação (0800/Site) nº 64991,  um acidente 

com vítimas ocorrido no dia 20 de setembro de 2008, na BR101, Km 186, no 

Município  de  São  Gonçalo  dos  Campos/BA,  envolvendo  o  veículo  acima 
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referido.

Sustentou o  Promovente  que  teve  que  arcar  com  todas  as 

despesas decorrentes do sinistro, uma vez que a parte promovida indeferiu o 

ressarcimento dos danos causados.

Requereu o Demandante a suspensão do prazo prescricional, 

assim como, a título de danos materiais, o importe de R$70.292,50 (setenta 

mil,  duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e R$702.925,00 

(setecentos e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais), relativo aos danos 

morais que alega ter sofrido.

Pois bem.

Não  há  como  prosperar  o  Apelo,  posto que  o  Autor,  ora 

Recorrente, realmente, não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, 

sendo o veículo objeto da lide de propriedade da empresa já mencionada e não 

do Promovente, pessoa física, como asseverou o magistrado a quo. 

O contrato  existente entre a pessoa jurídica José Ferreira de 

Souza  –  ME  (CNPJ  nº  08.944.377/0001-00)  e as  Seguradoras/Apeladas 

vinculam apenas as partes contratantes, forçoso, assim, o reconhecimento de 

que somente à pessoa jurídica compete a legitimidade para  a cobrança de 

seguro acidentário postulado nos autos.  

São  condições  da  ação  ou  requisitos  especiais  ligados  à 

viabilidade da demanda, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, 

e a legitimidade ad causam, esta última objeto da análise em questão.

O CPC é claro em prescrever:

Art.  6º  -   Ninguém  poderá  pleitear,  em  nome  próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem julgamento do 
mérito: 
(...) 

3



Apelação Cível nº 0002996-07.2009.815.0181

VI  - quando  não  concorrer  qualquer  das  condições  da 
ação, como a possibilidade jurídica,  a legitimidade das 
partes e o interesse processual”

A legitimidade ad causam, divide-se em legitimidade ativa - do 

Autor, "aquele que deduz em juízo uma pretensão" e legitimidade passiva - do 

Réu, "aquele em face de quem aquela pretensão é deduzida"1.

Assim, em apertada síntese, "são legitimados para agir, ativa e  

passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o  

titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse  

que se opõe ao afirmado na pretensão"2. 

Nesse sentido:

Os  titulares  dos  interesses  em  conflito  são  os 
sujeitos da lide,  portanto,  legitimados ao processo. 
Cabe ao titular do interesse afirmado na pretensão, a 
legitimação ativa e ao titular do interesse daquele que 
resiste  à  pretensão,  a  legitimação passiva. (TJDF – 
AGI  20010020053666  –  DF  –  1ª  T.Cív.  –  Rel.  Des. 
Hermenegildo Gonçalves – DJU 02.05.2002 – p. 99).

Por conseguinte, se o Promovente não tem, como verificado, 

legitimidade  para  deduzir  uma  pretensão  em  juízo,  mostra-se  correto  o 

entendimento  esposado  pela  sentença  a  quo,  no  sentido  de  extinguir  o 

processo sem resolução do mérito, face à ausência de uma das condições da 

ação. 

Firme  em  tais  ilações,  em  consonância  com  o  parecer 

ministerial, DEPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
1 GRINOVER, 1999, p. 294.
2 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1990.
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Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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