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PREJUDICIAL  DE PRESCRIÇÃO. 
INOCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  DE COISA 
JULGADA. REJEIÇÃO.

-  Prejudicial  de  Prescrição:  A ação ajuizada pelos 
Autores é  de  Indenização  de  Seguro  Privado 
(apólice nº 6552587) e não de DPVAT, tendo prazos 
prescricionais diversos.

- Preliminar de Coisa Julgada: “A inclusão de novas 
alegações em grau de recurso é defeso à Apelante, 
conquanto importa em violação ao princípio do duplo 
grau de jurisdição”. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE COM VÍTIMA 
FATAL.  CONTRATO  DE  SEGURO  PRIVADO. 
VEÍCULO  SEGURADO.  INDENIZAÇÃO  DE 
TERCEIRO. SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
SEGUIMENTO NEGADO.

-  A  Ministra  Nancy  Andrighi  ressaltou  no  Resp 
1320527/RS,  julgado  em  23/10/2012,  DJe 
29/10/2012,  que  “é  inepta  a  Apelação  quando  o 
Recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de 
fato e de direito que impunham a reforma pleiteada 
ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos 
da sentença”. 

Vistos etc.
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Trata-se de Apelação Cível interposta pela SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS contra a sentença de fls. 151/153 proferida pelo 

Juízo da  6ª Vara Cível da  Comarca de  Campina Grande que, nos autos da 

Ação Declaratória de Obrigação de Fazer ajuizada por LUCIANA DA SILVA 

SOUZA, LEANDRO DA SILVA SOUZA e JOSEFA DA SILVA SOUZA, julgou 

procedentes os pedidos formulados na inicial,  condenando a  Promovida no 

pagamento do montante de R$100.000,00 (cem mil reais) pelos danos morais a 

que fora condenada Isolete Hostins de Schamps, conforme sentença  de fls. 

54/70 transitada em julgado,  assim como R$200.000,00 (duzentos mil  reais) 

em danos materiais, abatido o valor de R$47.000,00 (quarenta e sete mil reais) 

recebidos pelos Promoventes. Condenou, ainda, a Demandada em custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 163/172), argui,  preliminarmente,  o 

instituto  da  coisa  julgada,  uma vez  que na  Ação de nº  001990036061  (fls. 

45/53), em que envolvia a parte Isolete Hostins de Schamps e a  Promovida, 

esta fora excluída da lide, por ilegitimidade passiva para figurar na demanda, 

de acordo com a sentença de fls. 54/70, pugnando pela extinção do feito sem 

resolução do mérito. Caso contrário, não sendo este o entendimento, sustenta 

que a pretensão dos Promoventes encontra-se prescrita,  segundo o art.  206, 

§3º, IX do CC/2002. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil para 

com os  danos  morais  e  materiais,  bem como  afirma que  “os  herdeiros  do 

Espólio  já  foram  devidamente  indenizados  pelo  seguro  DPVAT”  (fl.  170), 

postulando a dedução do valor pago. Ao final, requer o provimento do recurso, 

para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões, fls. 176/183,  aduzindo,  inicialmente, o princípio 

da dialeticidade no recurso interposto pela Apelante,  por se tratar de assunto 

diverso ao presente feito; inovação em sede de recurso de Apelação, alegando 

ofensa à coisa julgada e inexistência da prescrição, tendo em vista que o art. 

206,  §3º,  IX  do  CC/2002  é  específico  para  o  caso  de  seguro  de 

responsabilidade civil obrigatório, o DPVAT e o caso dos autos é referente a 

seguro privado contratado pelo segurado causador do acidente (Isolete Hostins 

de Champs)  e a  Apelante (Apólice  nº  6552587 – fl.  21).  Por  fim,  requer  a 

manutenção do decisum.
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Instado a se pronunciar, o Ministério Público não  ofertou 

parecer de mérito, fls. 189/192.

É o relatório. 

DECIDO

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A  Promovida  sustenta  que  a  pretensão  dos  Promoventes 

encontra-se prescrita, segundo o art. 206, §3º, IX do CC/2002. 

Sem razão o argumento da Recorrente.

A ação ajuizada pelos  Autores  é  de Indenização de Seguro 

Privado (apólice nº 6552587) e não de DPVAT, tendo prazos prescricionais 

diversos.

Nesse cenário, dúvida não se tem de que o prazo prescricional 

a ser aplicado, considerando-se a data do fato,  02 de agosto de 1998, e a 

interpretação  conjunta  do  art.  177  do  CC/19161 e  dos  arts.  2052 e  2.0283, 

ambos do CC/2002, só ocorreria em dez anos após a data da interrupção do 

prazo prescricional (10/09/1999), isto é, em 10 de setembro de 2009.

Assim, rejeito a prejudicial.

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A Apelante argui  o instituto da coisa julgada, uma vez que na 

Ação de nº 001990036061 (fls. 45/53), em que envolvia a parte Isolete Hostins 

1 Art. 177 do CC/16: As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 
(dez), entre presentes, e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido 
propostas. 

2 Art. 205 do CC/02: A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor

3 Art. 2.028 do CC/02: Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na 
data de sua entrada em vigor,  já  houver  transcorrido  mais  da metade do  tempo estabelecido na  lei 
revogada.
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de  Schamps  e  a  Promovida,  esta  fora  excluída  da  lide,  por  ilegitimidade 

passiva para figurar na demanda, de acordo com a sentença de fls.  54/70, 

pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Não há como prosperar tal irresignação.

A coisa julgada, como sabido, constitui pressuposto processual 

objetivo  extrínseco  negativo,  cuja  existência  leva  à  inexorável  extinção  do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC.

No  entanto,  a  presente  matéria  não  foi  alvo  de  qualquer 

manifestação  da  Insurreta  ao  longo  de  todo  o  processo,  não  cabe,  agora, 

modificação nesse sentido.

Com efeito, a inclusão de novas alegações em grau de recurso 

é defeso à Apelante, conquanto importa em violação ao princípio do duplo grau 

de jurisdição. 

Percucientes são os seguintes julgados:

“(...)  Verificando-se  que  parte  da  fundamentação 
tecida nas razões do recurso ordinário não foi objeto 
de  discussão  perante  a  Corte  a  quo,  justamente 
porque não foi assinalada na exordial, impõe-se não 
conhecer  do  apelo,  quanto  a  este  pormenor,  sob 
pena de restar violado o princípio do duplo grau de 
jurisdição.  (...)” (STJ -  RMS 12.538/TO,  Rel.  Ministro 
GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
22.10.2002, DJ 29.09.2003 p. 274).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO. 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  INSCRIÇÃO  NO  SERASA. 
INADIMPLÊNCIA  COMPROVADA.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  POR  PARTE  DO  AUTOR. 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL 
DESCARACTERIZADO.  MATÉRIA NÃO VENTILADA 
NA  EXORDIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO  DESPROVIDO. 
Restando  comprovada  a  existência  de  dívida  por 
parte  do  apelante,  agiu  a  recorrida  no  exercício 
regular  de  direito  ao  encaminhar  o  nome  do  autor 
para  negativação  em  órgão  de  proteção  ao  crédito. 
Toda  a  matéria  a  ser  discutida  na  lide  deve  ser 
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suscitada  na  inicial  ou  na  contestação,  não 
devendo ser conhecida a matéria arguida apenas 
em sede de apelação, porquanto não faz parte do 
pedido  formulado. […].  (TJPB;  AC 
001.2009.007921-9/001;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva; 
DJPB 02/10/2013)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Analisando os autos, verifica-se que o recurso Apelatório não 

merece ser conhecido em face da ofensa ao princípio da dialeticidade. 

Com efeito,  ao  manusear  o caderno processual,  percebe-se 

que a Apelante tratou de assunto diverso do presente feito, inclusive alegado 

pelos Apelados nas contrarrazões às fls. 176/183.

In  casu,  deveria  a  Suplicante  demonstrar  o  desacerto  da 

sentença, trazendo argumentos aptos a modificá-la em relação ao pedido dos 

Autores, qual seja, indenização de contrato de seguro privado, mas não o fez. 

Tratou acerca de seguro DPVAT.

Com relação ao tema, pontifica Nelson Nery Junior:

“Vige,  no  tocante  aos  recursos,  o  princípio  da 
dialeticidade.  Segundo  este,  o  recurso  deverá  ser 
dialético, isto é, discursivo. O Recorrente deverá declinar 
o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a 
parte contrária poderá contra-arrazoá-lo,  formando-se o 
imprescindível contraditório em sede recursal. As razões 
do  recurso  são  elementos  indispensáveis  a  que  o 
tribunal,  para o qual se dirige, possa julgar o mérito do 
recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da 
decisão  recorrida.  A  sua  falta  acarreta  o  não 
conhecimento.  Tendo  em  vista  que  o  recurso  visa, 
precipuamente,  modificar  ou  anular  a  decisão 
considerada  injusta  ou  ilegal,  é  necessária  a 
apresentação  das  razões  pelas  quais  se  aponta  a 
ilegalidade  ou  injustiça  da  referida  decisão  judicial”. 
(Teoria Geral dos Recursos – Princípios Fundamentais. 
Editora Revista dos Tribunais. 4   ed. 1997. p. 146/147).
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A  Ministra  Nancy  Andrighi  ressaltou  no  Resp  1320527/RS, 

julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012, que “é inepta a Apelação quando o 

Recorrente  deixa  de  demonstrar  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que 

impunham  a  reforma  pleiteada  ou  de  impugnar,  ainda  que  em  tese,  os 

argumentos da sentença”.

Outrossim,  impende  ainda  consignar  que  o  juízo  de 

admissibilidade, no tocante à apreciação de todos os pressupostos recursais, 

constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador, 

independente do requerimento das partes.

A respeito do âmbito de aplicação do princípio da dialeticidade, 

que deve sempre ser invocado em nome da celeridade e economia processual,

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam:

“O sistema permite ao relator,  como juiz preparador do 
recurso de competência do colegiado, que decida como 
entender  necessário,  de  acordo  com  o  seu  livre 
convencimento  motivado  (CPC  131).  O  que  a  norma 
reformada  quer  é  a  economia  processual,  com  a 
facilitação  do  trâmite  do  recurso  no  tribunal.  O  relator 
pode decidir tudo, desde a admissibilidade do recurso até 
o seu próprio mérito, sempre sob controle do colegiado a 
que pertence,  órgão competente para decidir,  de modo 
definitivo,  sobre  admissibilidade  e  mérito  do  recurso”. 
(Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 815).

Isto  posto, com  base  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  NEGO 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

P.I.

João Pessoa/PB, ___ de agosto de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
RELATOR
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