
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 962.230 - RS (2007/0140983-5)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : IRMÃOS CASTRO LTDA 
ADVOGADO : SÉRGIO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(S)
RECORRIDO : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
ADVOGADO : CARMEN SUZANA LAGRANHA ADEMIRES E OUTRO(S)

DESPACHO

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:

Apelação cível. Responsabilidade cível em Acidente de trÂnsito. Ação de 
indenização. Ação direta contra a seguradora. 
Carência de ação reconhecida em primeiro grau. Não havendo relação de 
direito material entre a demandante e a seguradora ré, mantém-se a 
sentença de carência de ação por ilegitimidade passiva. 
Apelo não provido. (fl. 132, e-STJ)

Às razões do recurso especial, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional, o recorrente sustenta, em síntese, a possibilidade de a vítima de sinistro 

ajuizar ação indenizatória diretamente contra a seguradora do pretenso causador do 

dano, ainda que não tenha feito parte do contrato de seguro.

2. Verifico que há multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte a 

versar sobre o tema. Por isso, afeto o julgamento do presente recurso especial à e. 

Segunda Seção, nos termos do art. 543-C do CPC, bem como da Resolução n. 08/2008.

Dê-se ciência, facultando-se-lhes manifestação no prazo de quinze dias (art. 

3º, I, da Resolução n. 08/2008), à Federação Nacional das Empresas de Seguros 

Privados e de Capitalização - FENASEG e ao Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor - IDEC. 

Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, 

comunicando-lhes a instauração deste procedimento, para que suspendam o 

processamento de recursos em que a controvérsia ora destacada tenha sido 

estabelecida.

Comunique-se, com cópia deste despacho, aos e. Ministros integrantes da 

Segunda Seção para os procedimentos previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 

08/2008.
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Após, vista ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer 

manifestação em quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 21 de março de 2011.

Ministro Luis Felipe Salomão 

Relator
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