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AGRAVADO : Bradesco Seguros S/A
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO JUDICIAL DE 
COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 
EXIGÊNCIA DE  JUNTADA DO  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO  SOB  PENA  DE 
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL. 
DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  DA 
INAFASTABILIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO. 
PRECEDENTES. APLICABILIDADE DO ART. 557, 
§1º- A DO CPC. PROVIMENTO.

-  Para  o  recebimento  da  indenização  relativa  ao 
seguro  DPVAT,  não  há  necessidade  de  prévio 
esgotamento da via administrativa.

-  “Se  a  decisão  recorrida  estiver  em  manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao 
recurso” ( Art. 557, §1º-A, do CPC)

Vistos etc.

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento,  com  pedido  de  efeito 

suspensivo, interposto por Genildo do Nascimento contra a decisão proferida 

pelo Juiz da 7ª Vara Cível  da Comarca da Capital  que, nos autos da Ação 

Judicial  de  Cobrança  de  Seguro  Obrigatório  movida  em face  do  Bradesco 

Seguro S/A, determinou a emenda da inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento
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Aduziu que a decisão recorrida não pode subsistir,  pois  não 

está obrigado a esgotar as vias administrativas para o recebimento do seguro. 

Por  isso,  pugnou pela concessão de efeito  suspensivo ao presente recurso 

para cassar  a  decisão agravada.  No mérito,  pelo provimento do Agravo de 

Instrumento para determinar o prosseguimento normal do feito (fls. 02/09).

Juntou documentos de fls. 10/32.

Liminar deferida às fls. 36/37.

Não houve contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

provimento do Agravo de Instrumento (fls. 44/46).

Informações pelo Juiz “a quo” às fls. 49/50.

É o relatório.

DECIDO

Compulsando os autos,  verifico que o Agravante se insurgiu 

contra  a  decisão  interlocutória  que  determinou  a  emenda  da  inicial,  sob  o 

argumento de que o Autor/Recorrente não juntou o requerimento administrativo 

para receber o Seguro DPVAT.

Todavia, sabe-se que as esferas judicial  e administrativa são 

independentes,  não  se  revelando  necessário  que  o Promovente,  para  ter 

interesse  processual,  tenha  que,  primeiramente,  formular  o  pedido 

administrativo de pagamento do seguro. Veja-se:

APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD 
CAUSAM.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA. 
POSSIBILIDADE  DE  PROVOCAÇÃO  DE  QUALQUER 
SEGURADORA CONSORCIADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 
INEXIS-  TÊNCIA  DE  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA 
APRECIAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO.  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL.  PRELIMINARES  REJEITADAS. 
MÉRITO.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  INVALIDEZ 
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PERMANENTE  PARCIAL.  COMPRO-  VAÇÃO  DO 
ACIDENTE  E  DO  DANO.  NEXO  CAUSAL 
DEMONSTRADO.  LAUDO  MÉDICO.  PROVA 
SATISFATÓRIA.  INDENIZAÇÃO  FIXADA DE  ACORDO 
COM O GRAU DA INVALIDEZ. Possibilidade. Súmula nº 
474,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  Manutenção  da 
sentença.  Desprovimento  dos  apelos.  O  conselho 
nacional de seguros privados outorga, ao beneficiário do 
seguro,  a  faculdade  de  exigir  a  indenização  da 
seguradora  de  sua  preferência,  pois  todas  estão 
autorizadas  a  operar  no  tocante  ao  DPVAT. Para  o 
recebimento  da  indenização  relativa  ao  seguro 
DPVAT,  não há necessidade de prévio esgotamento 
da  via  administrativa. O  Superior  Tribunal  de  Justiça 
firmou  entendimento  no  sentido  de  que  “é  possível  o 
pagamento  proporcional  da  indenização  do  seguro 
DPVAT ainda que a invalidez parcial permanente tenha 
ocorrido  antes  da  vigência  da  Medida  Provisória  nº 
451/2008.  Isso  porque  a  referida  norma  apenas 
regulamentou a situação já prevista na Lei nº 6.194/74, 
vigente à época dos fatos”. (STJ. AGRG no aresp 235420 
/SP,  Rel.  Min.  Raul  Araújo,  quarta  turma,  data  do 
julgamento 19/09/2013, data da publicação 25/10/2013). 
Nos termos da Súmula nº 474, do Superior Tribunal de 
Justiça,  “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 
invalidez  parcial  do  beneficiário,  será  paga  de  forma 
proporcional ao grau da invalidez.  (TJPB; AC 0000452-
19.2007.815.0051;  Quarta Câmara Especializada Cível;  
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB 
03/02/2014) 

É  certo  que  o  fato  de  a  Constituição  Federal  reconhecer  a 

todas as pessoas o direito a obter a tutela judicial efetiva por parte dos juízes 

ou  Tribunais  no  exercício  de  seus  direitos  e  interesses  legítimos  não  a 

desobriga  ao  cumprimento  das  condições  da  ação  e  dos  pressupostos 

processuais legalmente estabelecidos, que não obstante seu caráter limitador, 

caracterizam-se pela plausibilidade e constitucionalidade.

Entretanto,  o  que  a  Constituição  de  1988  não  admite,  é  a 

exigência que retire da parte, o direito à apreciação de seus questionamentos 

pelo Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do 

controle  jurisdicional  que  estabelece,  como  se  sabe,  a  impossibilidade  de 

qualquer lesão ou ameaça a direito ficar sem análise.

Nesta senda, entendo inoportuno a posição exposta na decisão 
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recorrida  que,  ao  exigir  do  Autor/Agravante  que  juntasse  documento  que 

comprove  a  existência  de  um  pedido  administrativo  e  o  seu  posterior 

indeferimento por parte de uma das seguradoras do “Consórcio”, acabou por 

condicionar  o  acesso  ao  Judiciário,  ao  esgotamento  de  instâncias 

administrativas.

Não se está aqui  querendo afirmar que a existência dessas 

instâncias  não  seja  aceitável  com  a  finalidade  de  solucionar  determinados 

conflitos,  porém  esse  caminho  administrativo  deve  ser  visto  como  uma 

faculdade da parte interessada, que pode escolher entre primeiro seguir as vias 

administrativas antes de buscar o Judiciário ou, se preferir, acessar de imediato 

as vias judiciárias. 

A título ilustrativo, transcrevo o seguinte julgado: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO.  Forte no 
disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal 
de 1988, o princípio do acesso à justiça, consagrador 
do poder  de deduzir  pretensões em juízo,  inadmite 
que  se  instale,  em  casos  como  o  ora  examinado, 
instância  administrativa  de  curso  forçado,  com  a 
exigência  de  que  o  cliente  esgote  as  tentativas  de 
obter, modo amigável, todos os documentos relativos 
à  operação  de  crédito  entabulada  entre  as  partes. 
Interesse processual configurado. Obrigação de exibição 
de  documentos.  Existente  ou  não  anterior  pedido 
administrativo de exibição, deve o réu, por força de Lei, 
apresentar  os  documentos  solicitados  em  juízo.  A 
informação é direito básico do consumidor, sendo abusiva 
qualquer  prática  que  contrarie  o  pleno exercício  desse 
direito.  Sucumbência.  Considerando  o  presente 
resultado, em face do princípio da causalidade, imperiosa 
a  condenação  da  ré  no  pagamento  das  custas 
processuais  e  honorários  advocatícios  à  patrona  da 
autora.  Prequestionamento.  Inexiste  obrigatoriedade  de 
enfrentamento  direto  quanto  a  todos  os  dispositivos 
legais invocados pela recorrente, bastando a solução da 
controvérsia  trazida  à  baila.  Negaram  provimento  ao 
recurso  da  ré.  Unânime.  (TJRS;  AC  188178-
06.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Terceira 
Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 
26/06/2012; DJERS 04/07/2012) 

Com  estas  considerações,  ressai  que  a  decisão  agravada 

encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Corte 
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de Justiça e dos Tribunais Superiores, prescindindo-se, na forma do art. 557, § 

1º-A, do CPC, de sua apreciação pelo Órgão Fracionário. 

Por tais razões, nos termos do art. 557, § 1º-A, do Código de 

Processo Civil,  PROVEJO o recurso de Agravo de Instrumento, para reformar 

integralmente a decisão recorrida.

Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, ___ de agosto de 2014. 

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator
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