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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066266-98.2014.815.2001 — 16ª Vara Cível da Capital
RELATOR     :  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz  Convocado para substituir o  Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides)
APELANTE     : Dayse Anne Ribeiro dos Santos
ADVOGADO   : Bruno de Sousa Carvalho
APELADO       : Liberty  Seguros
ADVOGADO   : Manuela Motta Moura  da Fonte 

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  COBRANÇA —  PRELIMINAR  —
ALEGAÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL  —  AUSÊNCIA  DE
CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DA  DECISÃO  —  VÍCIO  INSANÁVEL  —  ACOLHIMENTO  —
NULIDADE  DECRETADA —  CAUSA MADURA —  APLICAÇÃO
DO ART. 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 —
IRRESIGNAÇÃO — COLISÃO DE AUTOMÓVEIS — CULPA  DE
TERCEIRO QUE POSSUÍA SEGURO — AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DIRETAMENTE CONTRA SEGURADORA — IMPOSSIBILIDADE
—  APLICAÇÃO  DA SÚMULA 529  DO  STJ  —  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO  EM  RAZÃO  DA  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA
PROMOVENTE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

— No  seguro  de  responsabilidade  civil  facultativo,  não
cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em
face da seguradora do apontado causador do dano. STJ. 2ª Seção. Aprovada em
13/05/2015.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à  unanimidade, em anular,  de ofício a sentença, e  no mérito,
extinguir  o  processo  ante  a  falta  de  legitimidade  ativa  do  promovente. Mérito  recursal
prejudicado.

Trata-se de apelação cível interposta por Dayse Anne Ribeiro dos Santos
contra a sentença  de fls.  33/34,  proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Liberty Seguros, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. 



O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  67/70), suscitou preliminar  de
nulidade em razão da não observância do art. 338 do CPC. No mérito, suscita reforma do julgado,
com o reconhecimento da legitimidade da segurada e sua consequente condenação ao pagamento
pelos danos sofridos.

Apesar  da  promovida  ter  apresentado  contrarrazões,  esta  não  deve  ser
conhecida, em razão do descumprimento do despacho de fl. 120, conforme certidão de fl. 122.

 
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 116/118, opinou pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

Da Preliminar de Nulidade (Sentença Suicida)

Em sede de preliminar, verifica-se ter incorrido o magistrado a quo em erro
material capaz de dar azo a nulidade da sentença, tendo em vista a contradição observada entre a
fundamentação da sentença e o dispositivo desta.

A fundamentação  utilizada  pelo  juiz  de  primeiro  grau  deixa  margem a
dúvida. Ao final das argumentações utilizadas no descisum, o magistrado conclui pela ilegitimidade
ativa  do  promovente  quando  cita  a  súmula  529-STJ  (“No  seguro  de  responsabilidade  civil
facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em
face da seguradora do apontado causador do dano.”) Entretanto, no dispositivo da sentença, o
magistrado entendeu por extinguir o processo em razão da falta de legitimidade passiva da Liberty
Seguros

De  forma  a  não  deixar  dúvidas  quanto  à  contradição  da  sentença,
transcreve-se os trechos da decisão que demonstram o equívoco:

“No presente caso, a parte autora não é parte legítima para pleitear o
levantamento da quantia pretendida, haja vista que não figura na relação
negocial aventada na apólice de seguro (fls. 21/23)”

(…)

“Ante o exposto, atento a tudo o mais que dos autos consta e princípios de
direito aplicáveis à espécie, declaro a ilegitimidade passiva ad causam da
Liberty Seguros S/A, e, via de consequência EXTINGO O PROCESSO sem
resolução do mérito com base no art. 485, VI do CPC.”

A respeito, Teresa Arruda Alvim Wambier leciona:

Pode-se dizer, que há, grosso modo, três espécies de vícios intrínsecos das
sentenças,  que  se  reduzem  a  um  só,  em  última  análise:  1.  ausência  de  fundamentação;  2.
deficiência de fundamentação; 3. ausência de correlação entre fundamentação e decisório.

Todas são redutíveis à ausência de fundamentação e geram nulidade da
sentença. Isto porque "fundamentação" deficiente,  em rigor,  não é fundamentação,  e por outro
lado, "fundamentação" que não tem relação com o decisório não é fundamentação: pelo menos não
o é daquele decisório!



Exata e precisamente nesse sentido decidiu o TRF da 1ª Região, ao julgar
a Ap. Cível 95.01.03248-5-DF em 26.03.1996. Da ementa consta que "quando os fundamentos não
justificam  a  parte  dispositiva  da  sentença  e  destoam  do  relatório,  considera-se  imotivada  (a
sentença)". Segundo pensamos, os dizeres do acórdão vão ao encontro do que temos sustentado:
fundamentação inadequada é o mesmo que fundamentação inexistente, infringindo-se, nesse caso, o
art. 93, IX, da CF (Nulidades do processo e da sentença, coleção estudos de direito do processo
Enrico Tullio Liebman, Vol. 16, 4. ed., RT, São Paulo, 1997).

A respeito do tema assim manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA -  DESCOMPASSO
ENTRE  A  FUNDAMENTAÇÃO  E  A  PARTE  DISPOSITIVA  -
NULIDADE  DA DECISÃO  -  SENTENÇA ANULADA -  RECURSO
PREJUDICADO."A sentença, cujo dispositivo encontra-se dissociado
da sua fundamentação, ostenta nulidade insanável, importando que
outra seja proferida em mesma sede de primeiro grau" (TJDF, AC n.
112404,  Rel.  Des.  Dácio  Vieira)  (TJSC,  AC  n.  2006.034768-3,  de
Blumenau, de minha relatoria, j. em 3-4-2007).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  IMPUGNAÇÃO  E  HABILITAÇÃO  DE
CRÉDITO  -  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DE  SENTENÇA  -
ACOLHIMENTO  -  SUBSISTÊNCIA  DE  COMANDOS  ENTRE  SI
CONTRADITÓRIOS  E  INCONGRUENTES  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Impõe-se  a  nulidade  da  sentença,
quando se  verificar ausência  de  correlação  entre  fundamentação e
decisório (TJSC, AC n. 2006.011095-2, de Blumenau, rel. Des. Anselmo
Cerello, j. Em 12-4-2007).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
DECISÃO  CONTRADITÓRIA  -  NULIDADE  DECLARADA.  Se  a
decisão não mantém lógica entre a fundamentação e o dispositivo -
inicialmente dizendo haver periculum in mora, após concluindo pela
negativa da concessão liminar para, posteriormente, concedê-la - é de
ser declarada sua nulidade (TJSC, Ag n. 2003.022838-1, de São José do
Cedro, rel. Des. Volnei Carlin, j 18-12-2003

Na hipótese, verifica-se que a questão não foi decidida de forma clara,
diante da incongruência da fundamentação com o decisum, o que leva a falta de coerência lógica-
jurídica entre a motivação e o dispositivo sentencial. 

Com entrada em vigor do CPC de 2015, o legislador processual civil inovou
na  ordem  jurídica,  estabelecendo  um  novo  modo  de  proceder  para  os  Tribunais  de  Justiça,
objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses em que é decretada a nulidade da
sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou causa de pedir, a nova ordem
processual civil, ao disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação, no § 3º do art. 1.013,
atribui  o  dever  do  Tribunal  decidir  desde  logo  o  mérito  da  demanda,  quando  esta  estiver  em
condições de imediato julgamento, não se falando em supressão de instância pela apreciação do
pleito na Corte de Justiça.

Há de se registrar que tanto a sentença quanto o apelo foram publicados na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, sendo assim, de ofício,  conheço da nulidade da



sentença pelo vício de julgamento já apontado e, encontrando-se o processo em condições de
imediata  apreciação,  proceder-se-á,  com fundamento  no  art.  1.013,  §  3º,  do  Novo  Código  de
Processo Civil a análise do apelo:

Dayse Anne Ribeiro ingressou com a presente Ação de Indenização contra
Liberty Seguros S/A, afirmando em suma, que se envolveu em acidente de trânsito, havendo sofrido
várias lesões que lhe ocasionaram sequelas e irreversíveis.

Assevera que, o acidente foi causado pela Sra.  Mônica Maria Carvalho
Bezerra, e, que o veículo desta estava assegurado pela Liberty Seguros. Asseverou também, que
“o referido seguro acobertava,  dentre  outros,  danos materiais  e  danos corporais  suportados por
terceiros, estes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desta  feita,  com  base  nas  argumentações  acima  despendidas,  busca
pronunciamento do judiciário para ter sua pretensão atendida.

Entretanto, conforme bem asseverou o representante do Parquet Estadual:
“Não é dado ao lesado, na condição de terceiro estranho à relação securitária mantida entre o
causador do dano e a sua seguradora,  ajuizar  ação diretamente  contra esta.  Deveria  a parte
autora ter acionado o causador do dano buscando a reparação de seus prejuízos.”

A respeito do tema a súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça assim
dispõe:

No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo
terceiro  prejudicado  direta  e  exclusivamente  em  face  da  seguradora  do  apontado
causador do dano. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 13/05/2015.

Por fim, é de bom alvitre frisar, que no presente caso não deve ser aplicado
o art. 338 do CPC, haja vista que a ilegitimidade acolhida é ativa e não passiva.

Por  tais  razões,  aplicando  o  art.  485,  VI,  do  CPC,  EXTINGO  O
PROCESSO,  EM  RAZÃO  DA FALTA DE  LEGITIMIDADE DA PROMOVENTE.  Mérito
recursal prejudicado.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque (Presidente). Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças
Albuquerque Morais Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada,
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado



João Pessoa, 23 de março de 2018

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELA T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Dayse Anne Ribeiro dos Santos
contra a sentença  de fls.  33/34,  proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Liberty Seguros, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC. 

O apelante,  em suas  razões  recursais  (fls.  67/70), suscitou preliminar  de
nulidade em razão da não observância do art.338 do CPC.  No mérito, suscita reforma do julgado,
com o reconhecimento da legitimidade da segurada e sua consequente condenação ao pagamento
pelos danos sofridos.

Apesar  da  promovida  ter  apresentado  contrarrazões,  esta  não  deve  ser
conhecida, em razão do descumprimento do despacho de fl.120, conforme certidão de fl.122.

 
A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 116/118, opinou pelo

desprovimento do recurso.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.



João Pessoa, 23 de março de 2018

João Batista Barbosa
Juiz Convocado/Relator
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