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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0004718-44.2011.815.0751

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Bayeux – Adv.: Glauco Teixeira Gomes 

Apelado: Edlasio  Ferreira  de  Araújo  –  Adv.:  Marion  Nilza  Magalhães 
Galdino

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  CUMULADA  DE  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  'AD  CAUSAM'. 
AUSÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  COM  O 
MUNICÍPIO  APELANTE.  ILEGITIMIDADE 
RECONHECIDA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR. 
EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, INCISO VI, 
DO CPC.
A  legitimidade  passiva  para  a  causa  decorre  
justamente  do  fato  da  parte  poder  suportar  uma 
eventual condenação, o que não se verifica neste feito,  
uma vez que o Município apelante não possui vínculo  
jurídico material com o Autor. Este se envolveu num 
acidente  de  trânsito  provocado  por  veículo  de 
propriedade de outro ente público.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
acolher a preliminar arguida pelo apelante, nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Município 
de Bayeux-PB (fls. 60/62), hostilizando sentença (fls. 51/56) proferida 
pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Bayeux-PB, nos autos da Ação de 
Cobrança cumulada de Ação de Indenização por Danos Morais e 
Materiais promovida por Edlasio Ferreira de Araújo, ora apelado.

Na  sentença  guerreada,  o  Magistrado  a  quo julgou 
parcialmente procedentes os pedidos do Autor, condenando o Município ao 
pagamento de R$ 7.620,58 (sete mil seiscentos e vinte reais e cinquenta 
e oito centavos) a título de danos materiais, a ser corrigido a partir da 
citação e juros de mora a partir do evento danoso pelos índices aplicados 
à  caderneta  de  poupança,  como  também  condenou  o  Município  ao 
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do 
valor da causa.

Irresignado,  o  Município  recorreu,  alegando, 
preliminarmente,  ser  parte  ilegítima  para  figurar  no  polo  passivo  da 
demanda.  No  mérito,  alega  a  inexistência  de  relação  causal  entre  o 
Apelante e o dano material sofrido pelo Autor.

O  Apelado  não  apresentou  contrarrazões  conforme 
certidão de fls. 66v. 

Instada a se pronunciar (fls. 73/76), a Procuradoria de 
Justiça opinou pelo prosseguimento do feito, sem manifestação de mérito, 
tendo em vista a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR:  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  'AD 
CAUSAM'

Ab  initio,  deve  ser  apreciada  a  preliminar  de 
ilegitimidade passiva 'ad causam' arguida pela Edilidade em suas razões 
recursais.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                          2



Processo nº. 0004718-44.2011.815.0751

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  o  Autor,  ora 
apelado,  ajuizou  Ação  de  Cobrança  cumulada  de  Ação  de  Indenização 
pelos Danos Morais e Materiais (fls. 02/09) contra o Município de Bayeux-
PB, ora apelante, em razão de um acidente automobilístico envolvendo o 
veículo  do  Autor,  que foi  atingido abruptamente  por  outro  veículo  que 
trafegava em sua retaguarda, dirigido pelo motorista de nome  Hernani 
Soares Pereira.

O referido veículo que provocou tal colisão, que vinha 
sendo conduzido pelo supracitado motorista é de propriedade do Ministério 
da Saúde, como bem mencionou o próprio Autor, em sua peça exordial às 
fls. 03, que transcreveremos a seguir:

“...  o  automóvel  do  promovente,  marca 
automotor/PAS FIAT Uno Vivace, placa NKH-
5898-Detran/PB, na  data  de  23/05/2011,  por  
volta das 15:00 horas, quando trafegava na Rua 
Pedro Ulisses em direção ao Bairro da Imaculada 
na  cidade  de  Bayeux/PB,  ao  chegar  à  lombada 
sinalizada  por  faixas  horizontais,  defronte  ao 
prédio  residencial  nº  454,  Bayeux,  foi  atingido 
abruptamente pelo veículo que trafegava em 
sua  retaguarda,  dirigido  pelo  motorista  de 
nome  Hernani  Soares  Pereira,  brasileiro,  
residente na Rua Cícero Gade, nº 221, Alto de 
Boa  Vista,  Bayeux-PB,  CNH  nº 
022138510010-Detran/PB de propriedade do 
Ministério da Saúde de Bayeux/PB, de marca 
automotor  car/caminhonete  cabine  dupla 
GM/S10 2.4, placa MMW – 9026 – Brasil, cor  
branca,  ano  2004,  categoria  oficial,  CRLV 
9085902075  Detran/PB, tendo  impulsionado 
para frente o veículo do Autor acima identificado, 
que  foi  de  encontro  a  outro  veículo  não  
identificado que trafegava no momento.”

Ademais, o Laudo de Exame em Local de Acidente de 
Trânsito,  sob  o  nº  1625/2011  (fls.  12/20),  solicitado  pela  Secretaria 
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Municipal  de  Saúde  do  Município  de  Bayeux-PB,  realizado  no  local  do 
acidente,  também afirma  categoricamente  que  o  veículo  condutor  que 
provocou o referido acidente no automóvel do Autor é de propriedade do 
Ministério da Saúde, conforme colacionamos abaixo:

“VEÍCULO  2:  Motorista  Sr.  Hernani  Soares  
Pereira, residente na Rua Cícero Gade, nº 221 
–  Alto  da  Boa  Vista  –  Bayeux/PB,  CNH  nº  
02213851010  Detran/Pb,  categoria  AE, 
validade  30/11/2013,  constando  no 
documento do veículo de propriedade do 
Ministério da Saúde.”

A este respeito, o Magistrado singular afirma, em sua 
decisão que, de acordo com a documentação juntada aos autos:

“...  ficou  comprovado  que  o  veículo  
Caminhonete Cabine Dupla GM/S10 2.4, placa  
MMW – 9062, cor branca, ano 2004, categoria  
oficial, pertencente ao Ministério da Saúde 
e à disposição da Secretaria de Saúde de 
Bayeux-PB, colidiu com o veículo do Autor,  
que  em  razão  da  colisão  bateu  em  outro 
veículo não identificado.”

Entretanto,  contrariando  o  entendimento  do  Juízo  a 
quo, não existe nos autos nenhuma prova de que o veículo ou, até mesmo 
o  condutor  dele,  estivessem  à  disposição  da  Secretaria  de  Saúde  do 
Município de Bayeux-PB.

O registro do veículo emitido pelo DETRAN/PB assegura 
que  a  propriedade  do  veículo,  causador  do  referido  acidente,  é  do 
Ministério da Saúde. Tal fato só pode vir a ser desconstituído mediante 
provas robustas que reforcem tese em sentido contrário. 

Desta feita, verifica-se que o Autor não se preocupou 
em  juntar  nos  autos  documentos  que  comprovassem  que  o  referido 
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veículo  estivesse à disposição da Secretaria  de Saúde do Município de 
Bayeux-PB, a fim de reforçar a tese que constitui o seu direito, como bem 
regulamenta o artigo do Código de Processo Civil,  em seu artigo 333, 
inciso I:

Art. 333.O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do 
seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, em relação à preliminar de ilegitimidade 
passiva  do  Município  de  Bayeux-PB,  entendo  que  a  mesma  deve  ser 
acolhida, na medida em que, o documento de fl. 14 dos autos demonstra 
que o veículo Caminhonete Cabine Dupla GM/S10 2.4, placa MMW – 9062, 
cor branca, ano 2004, categoria oficial, que causou o acidente,  pertence 
ao Ministério da Saúde. 

Assim,  inexiste  nexo  causal  entre  o  acidente e  a 
Edilidade apelante de sorte a ensejar a sua responsabilização, bem como 
não  há  qualquer  elemento  de  prova  nos  autos  que  demonstre  que  o 
motorista Hernani Soares Pereira, causador do acidente, estava a serviço 
do  Município,  ou  que,  o  veículo  que  provocou  o  acidente  estivesse  a 
serviço da Edilidade.

Logo, podemos concluir que, quem deveria ter figurado 
no  polo  passivo  da  presente  demanda  era  o  Ministério  da  Saúde, 
comprovadamente proprietário do referido veículo e não o Município de 
Bayeux-PB, ora apelante.

Sucede,  portanto,  que o  Município  Apelante,  de fato, 
não é parte legítima para responder à demanda, pois não há nenhuma 
prova  que  una  a  Secretaria  de  Saúde  do  Município  de  Bayeux-PB  ao 
condutor  do  veículo,  muito  menos  ao  próprio  veículo  que  é, 
comprovadamente,  de  propriedade  do  Ministério  da  Saúde  e  que,  de 
acordo com o que consta nos autos, deu causa ao acidente que provocou 
sérios prejuízos no veículo do Autor desta ação. 
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A legitimidade passiva para a causa decorre justamente 
do fato de a parte poder suportar uma eventual condenação, o que não se 
verifica neste feito, uma vez que o Município apelante não possui vínculo 
jurídico material com o Autor desta Ação.

Nessa  esteira,  é  preciso  lembrar  que  o  princípio  da 
demanda impõe à parte Autora o dever de dirigir a ação contra a parte 
legitimada a figurar no polo passivo do processo, não podendo o julgador 
interferir  nessa tarefa,  sob pena de violação ao princípio da inércia da 
jurisdição. 

Assim, quem deveria ser demandado,  in casu, seria o 
Ministério  da  Saúde  e  não  o  Município  de  Bayeux-PB,  impondo-se  o 
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam' arguida 
pelo Município apelante, importando na extinção do feito, sem resolução 
do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE  DE 
TRÂNSITO.  DANOS  MATERIAIS  E  MORAL.  
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. RÉU. PROPRIEDADE 
MÓVEL.  VEÍCULO  AUTOMOTOR.  MERO  TITULAR 
DO  FINANCIAMENTO  RESPECTIVO. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  CONFIGURADA. 
CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  
CULPA  SUBJETIVA.  DINÂMICA  DO  ACIDENTE.  
PROVA INCONCLUSIVA. INSUFICIÊNCIA. PEDIDOS 
IMPROCEDENTES.  SENTENÇA  MANTIDA.  1.  
Desaparece  o  interesse  quanto  à  pretensão  de 
arresto  cautelar  postulado  incidentalmente  se  e 
quando a própria tutela condenatória principal já  
está  sendo  analisada  no  mérito,  vez  que  caso  
acolhida será possível a penhora de patrimônio do  
devedor,ato  constritivo  mais  abrangente  que 
aquele primeiro. 2. As condições da ação devem 
ser  verificadas  'in  statu  assertionis',  ou  seja,  à  
vista do que se afirmou na petição inicial, segundo  
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o postulado da teoria da asserção , de sorte que o  
reconhecimento  posterior  da  ausência  de 
quaisquer delas leva não à extinção do processo,  
mas  sim  à  improcedência  do  pedido,  com 
resolução do mérito. 3. O registro do automóvel 
perante  o  DETRAN  não  tem  efeitos 
constitutivos  plenos,  servindo  apenas  ao 
controle administrativo da frota de veículos 
em  trânsito.  Encerra,  quando  muito,  
presunção  relativa  de  que  é  proprietário 
aquele em cujo nome está registrado, o que 
pode  ser  todavia  desconstituído  diante  de 
circunstâncias  que  apontem  em  sentido 
contrário. Assim  sendo,  o  mero  titular  do 
financiamento via do qual foi adquirido o veículo  
envolvido em acidente automobilístico não detém 
legitimidade para a ação de responsabilidade civil,  
se evidenciado que não é o proprietário do bem. 
4. Sendo subjetiva a responsabilidade civil, deve a  
pretensão respectiva deve ser analisada à luz do  
elemento  culpa,  o  que  impõe  a  análise  da  
dinâmica do acidente segundo a prova produzida  
nos  autos.  Vale  registrar,  presentes  a 
antijuricidade  da  conduta  do  agente,  o  dano  à  
pessoa  ou  coisa  da  vítima  e  a  relação  de 
causalidade entre uma e outra, resta configurada 
a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador  
dos  prejuízos  o  dever  de  reparação.  5.  A  
presunção de veracidade de que goza o Boletim 
de  Ocorrência  Policial  diz  respeito  ao  ato  
administrativo em si mesmo, e não com relação às  
versões fáticas através dele declinadas. 6. Assim, 
se o autor não comprovou eficazmente a culpa do  
condutor  requerido  pelo  fato  danoso,  não  se  
desincumbindo assim do ônus probatório que lhe  
era  imposto  pelo  artigo  333,  inciso  I  do  CPC,  
impositiva  a  improcedência  dos  pedidos,  na  
esteira  da  sentença  objurgada.  (Apelação  Cível  
1.0145.08.496741-6/002,  Relator(a):  Des.(a)  
Otávio  Portes,  TJMG,  16ª  CÂMARA  CÍVEL,  
julgamento em 03/04/2014, publicação da súmula  
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em 14/04/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE  TRÂNSITO.  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS.  COLISÃO.  RODOVIA.  CULPA. 
PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL. SOLIDARIEDADE 
PASSIVA.  1.  Preliminar  de  ilegitimidade 
passiva:  presume-se  proprietário  do 
automóvel aquele em cujo nome foi o veículo  
registrado. Presunção relativa, que admite prova 
em contrário. Caso dos autos em que a parte, ao 
argüir  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva do 
proprietário  registral,  não  logrou  elidir  tal  
presunção. Solidariedade  passiva do condutor do 
veículo e  do  proprietário.  2.  Culpa  dos  réus:  a  
prova dos autos demonstra que o automóvel dos 
réus invadiu a pista contrária, colidindo contra o  
veículo da autora. Culpa exclusiva do condutor do  
automóvel  do  réu  e  ausência  de  mácula  na 
condução do veículo da autora. Apelo desprovido. 
(Apelação  Cível  Nº  70049602626,  Décima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,  
Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 
09/05/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 
ACIDENTE DE  TRÂNSITO.  ATROPELAMENTO. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD  CAUSAM. 
PROPRIEDADE DO VEÍCULO.  O registro confere 
a presunção juris tantum da propriedade de  
veículos  automotores,  podendo  ser  elidida 
por  documentos  hábeis  a  demonstrar  a 
alienação. Caso haja provas da transferência do  
domínio  do  veículo,  o  vendedor  não  responde 
pelos danos causados pelo comprador a terceiros,  
mesmo que, no prontuário do bem, ainda conste o  
nome  daquele.  Até  porque,  em  se  tratando  de 
bens  móveis,  a  transferência  ocorre  com  a 
tradição,  nos termos do artigo 1.226 do Código  
Civil.  No  caso  em pauta,  as  provas  produzidas,  
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especialmente o teor do boletim de ocorrência, as  
declarações juntadas à defesa e o depoimento das  
testemunhas, comprovam que o réu transferiu a  
propriedade do  VW/Parati  a  José  Horácio  -  
condutor do  veículo à época do atropelamento -,  
no ano anterior  ao infortúnio. Apelo desprovido.  
(Apelação  Cível  Nº  70032044653,  Décima 
Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,  
Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 
27/10/2011). 

Face  ao  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' do Município de Bayeux-PB, ora 
Apelante,  extinguindo o presente feito com fundamento no artigo 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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