
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº  2006922-44.2014.815.0000
RELATOR       : Miguel de Britto Lyra Filho
AGRAVANTE: Santa Maria Transporte e Fretamento Ltda 
                           (Adv. Lucenildo Felipe da Silva)
AGRAVADO  : Tatianna Melo de Araújo (Adv. Sérgio Marcelino Nóbrega de Castro)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DENUNCIAÇÃO  À  LIDE.
SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VEÍCULO
ESTÁ ENTRE OS SEGURADOS. OITIVA DA PARTE AUTORA.
INDEFERIMENTO  PELO  MAGISTRADO.  ALEGAÇÃO  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  NECESSIDADE  DE  PRODUÇÃO  DA
PROVA.  RECURSO  INSTRUÍDO  DE  FORMA  INSUFICIENTE.
DESPROVIMENTO.

Para o deferimento da denunciação à lide da seguradora, necessário
que  o  agravante/segurado  demonstre  o  vínculo  contratual  que
mantém com aquela. Não demonstrado que o veículo envolvido no
sinistro está entre aqueles abrigados pela apólice, a pretensão deve
ser afastada.

A  oitiva  da  parte  autora  pode  ser  dispensada  pelo  quando
existirem  outras  que  julgue  suficiente  para  formação  do  seu
convencimento, nos termos do art. 130, do CPC.1No caso, como o
recorrente  optou  por  instruir  o  agravo  com  apenas  as  peças
obrigatórias,  sua  contestação  e  as  cópias  dos  contratos,  é
praticamente impossível,  pelo menos neste  momento processual,
avaliar  se  haveria  a  necessidade  da  produção  da  prova  ou  se
aquelas juntadas já seriam suficientes para a solução do litígio. É
que a valoração da necessidade da produção da prova oral se dá a
partir do exame da narrativa dos fatos e das provas já produzidas
ou por produzir. Não havendo quaisquer elementos que apontem
para  a  indispensabilidade  da  produção  da  prova,  impossível
acolher a pretensão do recorrente.

1 Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 60.

Relatório

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide e de oitiva da parte autora,
formulados pela empresa recorrente.

Na decisão,  o  magistrado  registrou que o  pedido  formulado  pela
autora não se funda em alegação de debilidade permanente, tampouco inclui pedido de
ressarcimento de prejuízos com seu tratamento, mas apenas danos psicológicos e físicos
permanentes,  sofridos  em  razão  de  acidente,  daí  porque  não  haveria  vínculo  entre  o
pedido e a cobertura securitária do DPVAT. Dispensou, ainda, a dilação probatória.

Inconformado, o recorrente defende o interesse na denunciação da
lide da Seguradora Mutual, com quem tem contrato, nos termos do art. 70, III, do CPC.
Alega, ainda, que a ausência de oitiva da parte promovente implica cerceamento de defesa
e infração ao contraditório.

Ao final, pede o provimento do recurso para deferir a denunciação à
lide, bem como seja deferida a dilação probatória, determinando-se a oitiva da autora em
audiência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. 

VOTO

Segundo alega a recorrente, haveria direito à denunciação da lide da
Seguradora Mutual, por força de contrato de seguro facultativo de veículo automotor que
mantém com a mesma, encartado às fls. 35/40.

Em que pese  tal  alegação,  observe-se  que o  veículo  envolvido no
acidente não está entre aqueles indicados no referido contrato (Placas LPG 2105 e Chassis
9BM384040788B610007 – fls. 35/39, o que impede de se estabelecer o vínculo jurídico entre
a  agravante  e  a  Seguradora  Mutual,  que,  acaso  demonstrado,  poderia  autorizar  a



denunciação da lide, nos moldes do art. 70, III, do CPC.

Neste cenário, há a necessidade de demonstração de que o veículo
sinistrado está entre aqueles que foram objeto do contrato estabelecido entre denunciante
e  denunciado,  a  fim  de  justificar  a  denunciação  da  lide,  fato  este  que  não  logrou
demonstrar o recorrente.

Quanto  ao  cerceamento  de  defesa,  melhor  sorte  não  socorre  o
agravante. É que a referida prova pode ser dispensada pelo magistrado quando existirem
outras que julgue suficiente para formação do seu convencimento, nos termos do art. 130,
do CPC.2

No caso, como o recorrente optou por instruir o agravo com apenas
as peças obrigatórias, sua contestação e as cópias dos contratos, é praticamente impossível,
pelo menos neste momento processual, avaliar se haveria a necessidade da produção da
prova ou se aquelas juntadas já seriam suficientes para a solução do litígio.

É que a valoração da necessidade da produção da prova oral se dá a
partir do exame da narrativa dos fatos e das provas já produzidas ou por produzir. Não
havendo quaisquer elementos que apontem para a indispensabilidade da produção da
prova, impossível acolher a pretensão do recorrente.  Expostas estas considerações, nego
provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel de
Britto  Lyra  Filho   (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Alves  da  Silva),  o
Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Excelentíssimo  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

2 Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a  requerimento  da  parte,  determinar  as  provas  necessárias  à  instrução  do  processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.


