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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1001091-
93.2016.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante/apelado ILHA 
SOLTEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SEBO LTDA EPP, são apelados/apelantes 
BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL S/A e Apelado 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso do Banco do Brasil, julgando a ação extinta em relação a esse réu, e negaram 
provimento aos recursos da Brasil Veículo e ao recurso adesivo

, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA 
(Presidente) e FRANCISCO CASCONI.

São Paulo, 30 de janeiro de 2018.

Carlos Nunes
Relator

Assinatura Eletrônica
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31ª CÂMARA

APELAÇÃO Nº: 1001091-93.2016.8.26.0246

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e BRASILVEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS e ILHA SOLTEIRA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE SEBO LTDA  EPP (adesivo)

APELADOS: OS MESMOS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ORIGEM: 2ªVARA CÍVEL DA COMARCA DE ILHA SOLTEIRA

JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ LUIZ TOMASI DE QUEIRÓZ

VOTO Nº: 29.735

ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”  
Ação de indenização proposta contra a 
corretora e seguradora  Alegação de 
ilegitimidade de parte  Ação EXTINTA contra 
a Mapfre Seguros, vez que não teria qualquer 
relação entre as partes - Decisão que se 
sustenta, pois essa empresa não consta da 
apólice de seguros  Tratativas havida com 
essa empresa que não levam ao reconhecimento 
de sua legitimidade  Apólice que indica quem 
seria a seguradora, de forma clara e evidente  
Ilegitimidade de parte bem reconhecida  
Sucumbência, dessa relação, que deve tocar à 
autora da ação  Recurso adesivo improvido, 
majorado os honorários. 
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ILEGITIMIDADE DE PARTE  Alegação de 
que o Banco do Brasil, que sucedeu, ao que 
consta, a BB Corretora, também é parte 
ilegítima, pois embora pertencente ao mesmo 
grupo econômico da seguradora,  a verdade é 
que ele seria, apenas e tão somente, o corretor 
de seguros, não a companhia de seguros 
contratada  Ausência de qualquer conduta que 
pudesse ensejar o reconhecimento de sua 
responsabilidade  Recurso provido, para fins 
de reconhecimento de sua ilegitimidade de 
parte, com imposição de sucumbência em 
desfavor da autora.     
 

ACIDENTE DE VEÍCULO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação 
objetivando o ressarcimento de danos 
decorrentes de acidente de veículo  Acidente 
envolvendo um veículo Hyunday, objeto de 
seguro  Perda total  Alegação de que a autora 
não teria apresentado os documentos 
pertinentes, para fim de conclusão e 
encerramento do expediente referente ao 
sinistro  Documentação apresentada, com a 
observação de que o veículo teria sido 
adquirido de terceiro, e o seguro estava em 
nome da autora  Com o acidente, o pagamento 
era mera consequência  Honorários 
sucumbenciais bem fixados, e que ficam 
mantidos, posto que já no grau máximo- 
Recurso improvido, mas com observações. 

Vistos.
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Trata-se de recursos de apelação e adesivo, 

interpostos por BANCO DO BRASIL S/A, BRASILVEÍCULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS e ILHA SOLTEIRA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE SEBO LTDA- EPP (autora-adesivo), junto aos autos 

da ação de cobrança, decorrente de acidente de veículo segurado, 

proposta contra eles pela autora Ilha Solteira, tendo como corré, ainda 

a apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ação essa julgada 

extinta, sem resolução de mérito, contra a Mapfre e procedente, em 

relação ao Banco do Brasil e Brasil veículos,  conforme r. sentença de 

fls. 275/282, cujo relatório fica adotado. 

Foram interpostos embargos declaratórios pela 

autora, os quais resultaram rejeitados (fls. 291/293). 

Recorrem as rés condenadas e a autora, de forma 

adesiva.

O corréu Banco do Brasil, em seu recurso, aduz que é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que 

teria atuado como mero corretor, mero intermediário, não garantido, 

portanto, o pagamento do seguro. Sustenta que não há prova alguma 

de que tenha atuado de forma irregular, ou com abuso de direito. E 

não há prova de qualquer dano material que ela tenha causado. 

Pugna, portanto, pelo provimento do reclamo, com reforma da 

sentença (fls. 294/299).

Já a corré Brasil Veículos, em seu recurso, sustenta 
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que a autora não teria fornecido os documentos necessários, para a 

finalização do expediente. Além do mais, o acidente teria ocorrido 

logo após a aquisição do veículo, sem que houvesse sido realizada a 

vistoria e não teria ocorrido comunicação ao Detran. Tais fatos teriam 

impedido o pagamento da indenização. Assim, e na ausência da 

documentação pertinente, nada estaria a justificar o pagamento. Maias 

adiante, impugna o valor dos honorários sucumbenciais, pleiteando a 

sua redução. Pugna, assim, pelo provimento de seu reclamo, a 

reformando-se a decisão, decretando-se a improcedência da ação (fls. 

304/312).

Por fim, no recurso adesivo, a autora busca a 

inclusão na condenação da Mapfre Seguros, posto que pertencente ao 

mesmo grupo econômico, e várias tratativas teriam ocorrido com 

funcionários dela. Ademais, ela seria defendida pelo mesmo patrono 

da Brasil Veículos, havendo notório interesse e legitimidade. Busca 

ainda, a redução da sucumbência, sua exclusão, ou imposição para a 

corré Mapfre, que deu causa a tal fato. Pugna pelo provimento de seu 

reclamo (fls. 331/343).

Recursos regularmente processados, todos com 

preparo, e com respostas as fls. 320/330 (autora) e fls. 349/354 

(Mapfre). 

É O RELATÓRIO.

Trata-se de recursos de apelação e adesivo, 
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interpostos pelas partes acima mencionadas, junto aos autos da ação 

de cobrança, ação essa julgada extinta, sem resolução de mérito, em 

relação a Mapfre Seguros e procedente, em relação a BB Corretora de 

Seguros (Banco do Brasil) e Brasil veículos Cia. De Seguros, 

solidariamente, condenando-as ao pagamento da quantia 

correspondente a 100% da tabela FIPE, para o veículo sinistrado, à 

época do sinistro (09/05/2014), com correção desde o evento, e juros 

de mora desde a citação, além a quantia de R$ 1.810,02, a título de 

dano emergente  IPVA, do exercício de 2016, corrigido desde essa 

data, e com juros desde a citação, e com imposição de sucumbência, 

em desfavor das rés, fixados os honorários em 20% sobre o valor da 

condenação. Nessa mesma ocasião, foi imposta a sucumbência, em 

desfavor da ré Mapfre Seguros, fixando-se os honorários em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, a cargo da autora. 

Pois bem.

Como há questão preliminar, referente às condições 

da ação, passo à análise dessas duas matérias.

A preliminar de ilegitimidade de parte da corré 

Mapfre foi bem reconhecida.

Na verdade, ela não é a garantidora do contrato de 

seguro. Mesmo que pertença ao mesmo grupo, e tenha trocado e-mails 

com a autora, ainda assim não há como reconhecê-la parte legítima. 

Não há nos autos prova alguma, tal qual reconheceu 

o Juízo, de que ela mantivesse qualquer relação com a autora. 

Correta, portanto, tal decisão.  

 E, quanto ao Banco do Brasil, que teria sucedido a 
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BB Corretora de seguros, a extinção da ação também deve ocorrer, 

posto que, alegada em contestação (não há surpresa) e, por ser questão 

de ordem pública, pode e deve ser analisada. 

E isso se faz necessário já que ele teria como corretor, 

como mero intermediador da contratação do seguro.

Não é o Banco do Brasil quem garante o pagamento 

da indenização. 

E não há prova alguma de que a sua atuação teria 

sido irregular, abusiva, ilegal, que pudesse ensejar o reconhecimento 

de qualquer responsabilidade. 

 Nesse sentido, a conferir:

"SEGURO DE VIDA E/OU ACIDENTES PESSOAIS - 
INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - 
CORRETORA - SOLIDARIEDADE COM A 
SEGURADORA - INEXISTÊNCIA - NÃO 
RECONHECIMENTO. Ação de cobrança de indenização 
securitária. Ilegitimidade passiva da corretora de seguros 
apontada em razão da simples intermediação, sem indicação 
de ato ilícito. Inexistência de responsabilidade solidária ou 
subsidiária. (AI 839.085-00/0 - 1ª Câm. do extinto 2º 
TACSP - Rel. AGUILAR CORTEZ - j. 23.03.2004);

"O corretor de seguros não participa do contrato, age em 
nome e por conta do segurador (art. 1º da Lei 4594/64), 
portanto é parte ilegítima passiva na ação cautelar de exibição 
de documentos (apólice). Por isso, a COSESP foi quem exibiu 
a apólice de seguro em grupo (fls. 79) tendo por estipulante a 
CABESP que trouxe aos autos a proposta de adesão (fls. 
44)..." (TJSP, Ap. nº 796727-0/4, 35ª Câmara, Rel. Des. 
CLÓVIS CASTELO);

"SEGURO DE VIDA - ENTIDADE RESPONSÁVEL 
PELA ARRECADAÇÃO DO PRÊMIO - MERA 
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ESTIPULANTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - É parte 
ilegítima a entidade responsável pela arrecadação do prêmio 
para a seguradora, através do desconto em conta corrente, 
para configurar no pólo passivo da ação de indenização, isto 
porque é mera estipulante do contrato de seguro" (Apelação 
nº 485.943-0/1, Fernandópolis, Rel. WILLIAN 
CAMPOS);

“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por 
danos materiais e morais  seguro de veículo  ausência de 
sistema antifurto, declarado na proposta do seguro  recusa 
ao pagamento justificada  artigo 765 do Código Civil - perda 
de direitos prevista na apólice  ilegitimidade passiva da 
corretora  caracterização  ausência de responsabilidade dela 
pelo contrato  recurso da autora não provido  recurso da 
corretora provido. Voto nº 21.459 Rel. Des. Eros Piceli”.

Dessa forma, e respeitando o entendimento do ilustre 

sentenciante, a verdade é que o Banco do Brasil atuou apenas na 

qualidade de corretor, intermediário, intermediador, sem que ele 

garanta qualquer pagamento de indenização, até, porque, não há 

prova de conduta irregular a ser reconhecida, quando a 

responsabilidade seria evidente.

O fato de aparecer o seu logotipo, ou mesmo o seu 

nome (da antiga empresa), em documentos referentes ao caso, não 

leva ao reconhecimento de que seria responsável, até, porque, há 

seguradora identificada, tanto é que foi acionada também.  

De se acolher, portanto, tal preliminar, com a 

extinção da ação em relação a esse corréu. 

Ao final, comporei a parte dispositiva. 

Vencida essa questão, passo à análise do recurso da 

seguradora Brasil Veículos. 
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Pelo que consta dos autos, o veículo segurado teria 

sido adquirido pela autora, junto a uma terceira empresa Gasques e 

Gasques Veículos Ltda., mas, logo após, teria sofrido o acidente, com 

perda total. Mas o seguro já estava feito, materializado e gerando os 

seus efeitos. 

O acidente ocorreu em 09/05/14, com perda total, 

sem que até hoje tenha ocorrido o pagamento. 

E, pelo que se vê quem foi contatada foi a corretora 

Banco do Brasil, que deve ter recebido os documentos necessários, 

ante o que consta na inicial. 

Ademais, e tendo sido citada para a ação, poderia a 

apelante seguradora ter depositado o valor devido, e aguardar a 

entrega dos documentos necessários à transferência do salvado. O que 

não poderia era resistir, como resistiu, à pretensão, inicial, sob o pálido 

fundamento de que a ação foi precipitada. Na verdade, o acidente 

ocorreu em 2014, e até hoje não houve o pagamento.

E o interesse de agir é evidente, e decorre da 

necessidade de se buscar a prestação jurisdicional, no que toca ao 

valor devido, em decorrência do contrato de seguros. 

É da doutrina que o interesse processual é "a 

necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado 

pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão" 

(VICENTE GRECO FILHO, "Direito Processual Civil Brasileiro", 

Saraiva, 3ª ed., 1º vol., p. 72).

O mesmo autor, lembrando o Professor ALFREDO 

BUZAID, anota que o interesse processual "se esgota na necessidade de 
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recorrer ao Judiciário, utilizando-se a forma legal adequada", para a seguir 

afirmar que "o interesse de agir surge da necessidade de obter do processo a 

proteção do interesse substancial; pressupõe, pois, a lesão desse interesse e a 

idoneidade do provimento pleiteado para protegê-lo e satisfazê-lo" (obra e 

autor citados, p. 73).

No entendimento do festejado mestre Cândido 

Rangel Dinamarco, "o interesse de agir constitui o núcleo fundamental do 

direito de ação, por isso que só se legitima o acesso ao processo e só é lícito 

exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha essa 

utilidade e essa aptidão."

Partindo da premissa de que o interesse de agir é 

formado pelo binômio necessidade-adequação, não é o caso de 

extinção do feito nos moldes postos, nada estando a autorizar 

qualquer reparo na r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”, posto que 

o caminho escolhido pela apelada se afigura correto e adequado. 

No mais, observo que a única ressalva trazida ao 

pedido inicial diz respeito à ausência de vistoria e regularização do 

veículo Junto ao Detran. 

Na verdade, essa apelante confessou o débito, razão 

pela qual nenhuma outra análise é necessária, no que tange ao valor 

do mesmo.

E, quanto a alegação de que o veículo não fora 

vistoriado, e que a situação ainda não estava regularizada no órgão de 

trânsito, são alegações que não guardam a menor pertinência, pois o 

veículo já foi rebocado para pátio desse empresa ré, e o contrato de 

seguros foi formalizado. Assumiu, portanto, o risco de sua atividade. 
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E, com o acidente, o pagamento era de rigor.

E, confirme bem apontou o Juízo, a autora 

comprovou a existência do seguro (fls. 37/41), a ocorrência do sinistro 

(fls. 44?47), o termo de regularização do sinistro (fls. 37/39) e os danos 

no veículo (fls. 41/43). Era o que bastava, pois a ré tem ciência e 

consciência de que o veículo fora vendido, bastando a simples 

tradição da coisa, e o seguro já estava formalizado em nome da autora, 

com identificação do bem. 

E há procuração outorgada pelas Gasques e Gasques 

(fls. 50/51).

A situação, portanto, estava regularizada, e o 

pagamento deveria ser mera consequência.

Evidente, portanto, a conduta irregular da 

seguradora ré.

Além do mais, o pagamento do IPVA também deve 

integrar a condenação, pois o veículo já estava na posse da corré 

apelante, removido que fora para as dependências da Brasil Veículo 

em 24/11/2014, e o IPVA é de 2016.

E a corré já possui procuração outorgada pelo antigo 

proprietário. 

É o dano emergente.

Corretos os precedentes mencionados na sentença, 

que dispensa maiores comentários.

Por fim, anoto que os juros e a correção foram bem 

disciplinados, sendo que os juros sempre são devidos desde a citação, 

e a correção é devida, no caso da indenização de seguros, desde a data 
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do evento danoso, e, do IPVA, desde a data do desembolso. 

Por derradeiro, no que toca à sucumbência, alguns 

ajustes são necessários.

Quanto a relação coma Mapfre, cuja ação foi extinta, 

correta a imposição em desfavor da autora. Fica mantida como está, 

mas os honorários são elevados, pelos trabalhos recursais. Portanto, 

majoro tal verba para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85 do NCPC). Não é o caso de qualquer isenção, pois a 

autora tinha plenos conhecimentos de quem garantiria o pagamento 

da indenização securitária.  

Já quanto ao Banco do Brasil, a autora é a perdedora 

dessa ação. Deverá, portanto, responder pela sucumbência dessa 

relação, ou seja, pelas custas e demais despesas, além da verba 

honorária, que fica fixada 12% sobre o valor atualizado da causa. Já 

levei em consideração os trabalhos recursais.  

Por fim, e quanto a sucumbência imposta a Brasil 

Veículos, fica ela mantida, não sendo o caso de qualquer alteração dos 

honorários sucumbenciais, posto que já fixados no máximo permitido 

pela lei (20%). 

Com essas observações, o recurso do Banco do Brasil 

merece ser provido, improvidos o recurso da Brasil Veículo e o 

adesivo da autora. 

Não é o caso de se determinar qualquer providencia 

quanto aos salvados, vez que já ocorreu a remoção e, com a 

procuração outorgada pelo antigo proprietário, a Seguradora poderá 

adotar as medidas cabíveis.  
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Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU 

PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil para, acolhendo a 

preliminar suscitada, JULGAR A AÇÃO EXTINTA em relação a esse 

réu, diante de sua ilegitimidade passiva, ficando a autora condenada 

no pagamento das custas e despesas processuais dessa relação, 

fixando os honorários em 12% sobre o valor atribuído à causa, 

devidamente corrigido desde o ajuizamento. Por outro lado, NEGO 

PROVIMENTO aos recursos da Brasil Veículo e ao recurso adesivo, 

mantida a r. sentença proferida, observando-se, no entanto, as 

alterações e majorações dos honorários sucumbenciais, envolvendo 

cada relação estabelecida, conforme acima mencionado, e com 

observações.  

  

CARLOS NUNES
RELATOR
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