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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  DPVAT.  DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
CONDICIONANDO O AJUIZAMENTO DA DEMANDA 
A APRESENTAÇÃO DE LAUDO CONFECCIONADO 
PELO  INSTITUTO  MÉDICO-LEGAL  E  DE 
REQUERIMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  NA  VIA 
ADMINISTRATIVA. DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS. 
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA POR 
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  INEXISTÊNCIA  DE 
OBRIGATORIEDADE  DE  SOLICITAÇÃO  DO 
SEGURO  EXTRAJUDICIALMENTE.  PROVIMENTO 
DO RECURSO INSTRUMENTAL.

 - Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento 
administrativo  do  pagamento  do  DPVAT para  que  a 
vítima de acidente ou o beneficiário do seguro postule-
o  judicialmente,  sob pena de afronta  ao princípio  da 
inafastabilidade da jurisdição.

-  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO  DPVAT.  
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.  
DESNECESSIDADE.  ART.  5º,  INCISO  XXXV  DA  
CONSTITUIÇÃO. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE LAUDO 
DO  IML  CONSTANDO  O  GRAU  DE  LESÃO.  
PRESCINDIBILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE 
COMPROVAÇÃO  DURANTE  A  INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL.  INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Para a  
propositura da ação de indenização relativa ao seguro  
DPVAT,  desnecessário  o  prévio  exaurimento  da  via  
administrativa,  eis,  que,  caso  contrário,  implica  em  
vulneração  da  norma  constitucional  que  assegura  o  
amplo acesso à Justiça, nos exatos termos do artigo  
5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. -Entendem-
se  como  documento  indispensável  à  propositura  da  
ação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo
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Civil, aqueles exigidos por Lei, bem como os fundamentais,  
ou seja, os que constituem fundamento da causa de pedir. -  
A ausência do documento do IML descriminando o grau  
de  lesão  decorrente  de  acidente  automobilístico  não  
enseja o indeferimento da inicial, eis que a parte pode,  
no curso do processo, produzir as provas necessárias à  
aludida  comprovação,  para  fins  de  recebimento  do  
seguro DPVAT, tal como o requerimento de realização  
de perícia judicial. (TJMG; APCV 1.0024.12.123896-8/001;  
Rel.  Des.  Wanderley  Paiva;  Julg.  23/05/2013;  DJEMG  
27/05/2013) (grifei)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito  suspensivo, 

interposto por  Diana de Souza, contra decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da 

Capital,  lançada nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório”,  movida em 

desfavor da Vera Cruz Seguradora S/A, que assim determinou: “intime-se a parte autora 

para, em 10 dias, realizar a juntada aos autos do laudo do IML que comprove a existência  

de  invalidez  permanente,  bem  como  do  comprovante/protocolo  do  requerimento  

administrativo, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos dos arts. 267, VI e 284,  

parágrafo único, ambos do CPC.” - fls.29/30.

Em  suas  razões  (fls.02/11),  a  recorrente  argumenta,  inicialmente,  ser 

desnecessário  o  prévio  requerimento  administrativo  para  a  interposição  de  cobrança 

securitária, haja vista que tal procedimento não é condição da ação.

Outrossim, defende que a ausência do Parecer do IML não pode ensejar o 

indeferimento da inicial, uma vez que a parte pode, no curso do processo, produzir as 

provas necessárias à comprovação de suas alegações.
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Ademais,  afirma  ser  pacífico,  em  nosso  ordenamento  jurídico,  a 

possibilidade de quantificação das lesões por meio de perícia determinada judicialmente, 

para se obter o valor devido nas indenizações de seguro obrigatório.

Ao  final,  com  base  nessas  explanações,  requer  a  concessão  de  efeito 

suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a interlocutória questionada.  Pugna, 

ainda, pelo seu provimento, para que seja determinado o prosseguimento do feito, com a 

expedição de ofício ao IML, a fim de que seja realizada a perícia.

Liminar deferida às fls.35/38. 

Informações do Juiz – fls.44/45.

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls.47.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  sem 

opinar no mérito – fls.49/50, caderno processual.

É o relatório. 

VOTO
 
Como pode ser visto do relatório, a agravante busca, através do presente 

agravo, a reforma do decisório de 1º grau que determinou a sua intimação para, em 10 

dias,  juntar aos autos laudo do IML que comprove a existência de invalidez permanente,  

bem como o comprovante/protocolo do requerimento administrativo, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito, nos termos dos arts. 267, VI e 284, parágrafo único, ambos do 

CPC.

Pois bem, analisando a controvérsia posta em juízo, verifico que a autora se 

insurge  contra  decisum  lançado  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  –  DPVAT, 
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argumentando, basicamente, a desnecessidade da apresentação prévia dos documentos 

solicitados pelo Magistrado de base.

No tocante ao requerimento administrativo, a jurisprudência pátria entende 

pela sua desnecessidade, conforme explano a seguir.

Após  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,  foi  adotado  o 

princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art.  5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna, o qual dispõe que o esgotamento da via administrativa não 

é mais condição para ajuizamento de demanda. 

Assim,  o  pleno  acesso  ao  Judiciário  é  um  direito  fundamental,  previsto 

constitucionalmente,  sendo  inadmissível  impor  a  alguém obrigação  de  propositura  de 

processo extrajudicial, ante a ausência de tal exigência em lei. 

Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva  ad  causam.  
Inocorrência.  Preliminar  de  falta  de  interesse  processual.  
Inexistência  de  requerimento  administrativo  prévio.  
Desnecessidade.  Rejeição  das  preliminares.  -  A  escolha  da 
seguradora  contra  quem  vai  litigar  o  beneficiário  do  seguro 
DPVAT  pertence  tão  somente  a  este,  não  sendo  oponível  a  
resolução do CNSP que criou a entidade líder das seguradoras. -  
Não se pode exigir o prévio requerimento administrativo do  
pagamento do DPVAT para  que  a  vítima de acidente  ou  o  
beneficiário do seguro postule-o judicialmente, sob pena de  
afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Além 
disso, resta comprovada a existência de uma pretensão resistida  
se  a  ré  não  efetua  o  pagamento  do  seguro  após  a  citação.  
APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança. Acidente automobilístico. DPVAT.  
Alegação  de ausência  de documento  imprescindível.  Laudo da 
UML.  Existência.  Invalidez  permanente,  porém,  parcial.  
Demonstração  suficiente.  Fixação  do  valor  indenizatório.  
Razoabilidade.  Provimento  parcial  do  apelo.  -  Constatada  a 
invalidez permanente, o valor da indenização DPVAT deve ser de  
até 40 quarenta salários-mínimos vigentes na data do sinistro a  
partir de quando deve incidir a correção monetária, ponderando-
se  o  valor  da  indenização  com  base  na  gravidade  e  na  
irreversibilidade do dano causado à vítima. Outrossim, o interesse  
de agir é avaliado segundo a necessidade e utilidade que tem o  
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autor de pleitear a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos  
razoáveis e devidos. 1 (destaque nosso)

Desse  modo,  a  imposição  de  esgotamento  da  via  administrativa  como 

determinou o Julgador de primeiro grau, viola o princípio da legalidade e do acesso à 

justiça, não encontrando, pois, amparo legal.

Quanto à determinação para apresentar o Laudo do IML, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção da demanda, importa registrar que tal documento não 

constitui condição da ação de cobrança do Seguro Obrigatório.  

Nesse contexto, constata-se nos autos a existência de certidão emitida pelo 

Hospital de Guarabira, atestando que a autora deu entrada naquela unidade por ter sido 

vítima de acidente automobilístico, com trauma em membro inferior- CID S82.2, além de 

Boletim de Acidente de Trânsito, elementos que são capazes de certificar a ocorrência do 

acidente e o dano decorrente (fls.22/27). 

  

A comprovação do grau de incapacidade do segurado constitui  mérito do 

processo e não pressuposto para o seu ajuizamento, cabendo, portanto, a devida dilação 

probatória.

A esse respeito, apresento jurisprudência elucidativa: 

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DA 
INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO  DPVAT.  DESPACHO 
DETERMINANDO  A  EMENDA  DA  INICIAL.  CORRETO 
ENQUADRAMENTO  NA  TABELA  DO  DPVAT.  AUSÊNCIA  DO 
LAUDO  DO  IML.  AGRAVO  RETIDO.  INDEFERIMENTO  DA 
PETIÇÃO INICIAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO.  APTIDÃO DA 
PETIÇÃO INICIAL.  SENTENÇA CASSADA.  Uma petição  inicial  
está apta  a  iniciar  uma ação quando,  além de preenchidos  os  
requisitos do artigo 282 do CPC, permite à parte ex adversa a  
exata compreensão da demanda, possibilitando-lhe o exercício do  
contraditório como corolário da ampla defesa; e no caso vertente,  
é evidente a pretensão inicial e os fundamentos fáticos e jurídicos  
nos quais o autor/apelante a embasa, não havendo que se falar  

1 - Processo n.º 04820080000127001, Rel.: Des. MANOEL SOARES MONTEIRO, 1.ª Câmara Cível,  D.J.: 
06/05/2010.  
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em  intimação  do  requerente  para  enquadramento  das  lesões  
sofridas  na  tabela  do  DPVAT. O  laudo  pericial  do  Instituto 
Médico Legal não é documento indispensável à propositura 
da  ação  de  indenização  do  seguro  DPVAT.  A  prova  da 
incapacidade funcional do autor e o grau das lesões por ele  
sofridas podem ser apresentados no curso do processo por  
meio  de  perícia,  não  havendo  que  se  falar  em inépcia  da  
inicial  porque  não  veio  instruída  com  os  referidos 
documentos. Deram provimento ao agravo retido e ao recurso de  
apelação.  (TJMG;  APCV  1.0433.10.010902-7/001;  Rel.  Des.  
Sebastião  Pereira  de  Souza;  Julg.  07/08/2013;  DJEMG 
19/08/2013) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ESGOTAMENTO 
DA  VIA  ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  ART.  5º,  
INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE  
LAUDO  DO  IML  CONSTANDO  O  GRAU  DE  LESÃO.  
PRESCINDIBILIDADE.  POSSIBILIDADE  DE  COMPROVAÇÃO 
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA  
INICIAL.  INADMISSIBILIDADE.  SENTENÇA CASSADA.  Para  a  
propositura da ação de indenização relativa ao seguro DPVAT,  
desnecessário  o  prévio  exaurimento  da  via  administrativa,  eis,  
que,  caso  contrário,  implica  em  vulneração  da  norma 
constitucional que assegura o amplo acesso à Justiça, nos exatos 
termos  do  artigo  5º,  inciso  XXXV,  da  Constituição  Federal.  
-Entendem-se como documento  indispensável  à  propositura  da  
ação,  nos  termos  do  artigo  283  do  Código  de  Processo  Civil,  
aqueles exigidos por Lei, bem como os fundamentais, ou seja, os  
que constituem fundamento da causa de pedir. -A ausência do 
documento do IML descriminando o grau de lesão decorrente  
de  acidente  automobilístico  não enseja  o  indeferimento  da  
inicial, eis que a parte pode, no curso do processo, produzir  
as provas necessárias à aludida comprovação, para fins de  
recebimento do seguro DPVAT, tal como o requerimento de 
realização de perícia judicial. (TJMG; APCV 1.0024.12.123896-
8/001;  Rel.  Des.  Wanderley  Paiva;  Julg.  23/05/2013;  DJEMG 
27/05/2013) 

                            

Assim, não exite nenhum óbice ao encaminhamento da promovente para a 

realização da perícia pela via judicial.

Ademais, ao impor a apresentação do Laudo do IML, em 10 (dez) dias, o 

julgador condicionou o direito de ação da requerente a documento cuja confecção não 

depende exclusivamente da sua vontade. O órgão em questão, como todas as repartições 

públicas, possui diretrizes burocráticas para a realização de suas ações, desse modo, 

Desembargador José Ricardo Porto
 6



Agravo de Instrumento nº 2004821-34.2014.815.0000

afigura-se desarrazoado imputar a autora a mencionada tarefa, ainda mais considerando 

o exíguo prazo concedido.

Como um  plus,  acrescento  que  a  recente  jurisprudência  desta  Casa  de 

Justiça vem entendendo que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal 

(IML), prevista no art. 5°, § 5°, da Lei n° 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT 

na esfera administrativa. No processo civil, a perícia técnica será realizada nos moldes do 

art. 420 e seguintes do Código de Processo Civil, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT.  
GRAU  DE  INVALIDEZ  DO  SEGURADO.  PERÍCIA  TÉCNICA 
REALIZADA PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. ART. 5°, § 5°,  
DA  LEI  N°  6.194/74.  INAPLICABILIDADE.  DESPROVIMENTO.  
[...]  1.  A  realização  do  laudo  pericial  pelo  Instituto  Médico  
Legal - IML, previsto no art. 50, § 50, da Lei 6.194/74 é para  
recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na 
esfera judicial  a investigação técnica deve ser estabelecida  
nos moldes do art. 420 e seguintes do CPC. [...] TJPR AG n°  
8930303,  Relator  Nilson  Mizuta,  Julgamento  14/06/2012,  10a  
Câmara  Cível.
(TJPB - Acórdão do processo nº 02420120008727001 - Órgão (2ª  
CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator DESª MARIA DAS 
NEVES  DO  EGITO  DE A.  D.  FERREIRA  -  j.  Em  11/03/2013)  
(Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  INDENIZAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE 
INVALIDEZ.  INDEFERIMENTO  DE  PEDIDO  DE  PERÍCIA 
MÉDICA  JUDICIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  
RECONHECIMENTO.  NECESSIDADE  DE  QUE  0  LAUDO 
PERICIAL SEJA REALIZADO PELO IML. ARTIGO 5°,  §5°,  DA  
LEI N° 6.194/74. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 1. Em se 
tratando  de  cobrança  de  indenização  securitária  DPVAT  por  
invalidez,  é  necessária  a  realização  da perícia  oficial  para sua 
apuração, pois a utilização de prova produzida de forma unilateral  
pelo  autor,  sem  que  possa  o  réu  contestá-la,  como  único  
fundamento  para  uma  eventual  decisão  de  mérito,  não  se  
coaduna  com  os  princípios  do  devido  processo  legal,  do  
contraditório  e  da  ampla  defesa.  2.  A  realização  do  laudo 
pericial pelo Instituto Médico Legal IML, prevista no art.  5°,  
§5°, da Lei n° 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT  
na  esfera administrativa.  No âmbito judicial  a  investigação 
técnica  deve  ser  estabelecida  nos  moldes  do  art.  420  e  
seguintes  do  CPC.
(TJPB - Acórdão do processo nº 01420110007508001 - Órgão (2ª  
CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) - Relator DESª MARIA DAS 
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NEVES  DO  EGITO  DE A.  D.  FERREIRA  -  j.  Em  05/03/2013)  
(Grifei)

Diante dessas considerações, PROVEJO o presente agravo de instrumento, 

para cassar a decisão combatida, ressalvando a possibilidade de realização de perícia por 

meio de determinação judicial. 

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  deste  relator,  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Leandro dos Santos e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente à sessão o Procurador de Justiça Amadeus Lopes Ferreira. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 12 de agosto de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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