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GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0000186-46.2010.815.0271
RELATOR       :Des. José Ricardo Porto.
AGRAVANTE  :Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 
ADVOGADOS :Samuel Marques Custódio de Albuquerque e Edna Aparecida

Fidélis.
AGRAVADA    :Aline Marta de Medeiros Costa.
ADVOGADO   :Nilo Trigueiro Dantas.

PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
AGIR.  OBRIGATORIEDADE  DE  PEDIDO  NA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  MATÉRIA  PRECEDENTE  NÃO 
ACOLHIDA.
 
- A jurisprudência, de forma uníssona, tem decidido que 
é  dispensável  a  formulação  de  pedido  administrativo 
como requisito essencial à propositura de ação judicial.

SÚPLICA  REGIMENTAL  EM  APELAÇÃO  CÍVEL. 
MÉRITO. JUROS E CORREÇÃO NAS AÇÕES DPVAT. 
CONSECTÁRIOS  LEGAIS  DEFINIDOS  EM 
CONFRONTO  COM  O  ENTENDIMENTO  PACÍFICO 
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
MODIFICAÇÃO.  PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO 
APELO. AUSÊNCIA  DE  JULGAMENTO  ULTRA 
PETITA. MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
MANUTENÇÃO  DO  JULGADO.  DESPROVIMENTO 
DA IRRESIGNAÇÃO.

- “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 
fluem a partir da citação.”
(Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 
13/05/2010)         

-  “(…) 6.  No  seguro  obrigatório  incide  correção  
monetária desde o evento danoso e juros de mora a  
partir  da  citação.  7.  Recurso  especial  parcialmente  
provido, apenas para reconhecer que os juros de mora  
devem incidir a partir da citação.”
(STJ: REsp 875.876/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 27/06/2011)



- “O Tribunal a quo não incorreu em reformatio in pejus,  
porque  ajustou  os  consectários  da  condenação  à  
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
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 Supremo Tribunal Federal, sendo certo que juros e correção  
monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser  
analisados até mesmo de ofício pelo Tribunal a quo.

                 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  REsp  1451962/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  16/09/2014,  DJe 
23/09/2014)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela  Seguradora  Líder  dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em face da decisão monocrática de fls. 204/206v., 

que acolheu, em parte, a preliminar de não conhecimento da apelação, rejeitou a prefacial 

de carência de ação, e proveu o recurso para fixar os juros de mora a partir da citação, de  

acordo  com a Súmula  426  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  bem como determinar  a 

correção monetária desde o evento danoso, aplicando-se o INPC como índice. 

Em  suas  razões  (fls.  208/2013),  a  instituição  alega,  novamente, 

carência  de  ação,  em  virtude  da  ausência  de  apresentação  de  requerimento 

administrativo, bem como a nulidade da decisão, em razão de julgamento ultra petita - 

pedido inicial de correção monetária realizado para desde a data do ajuizamento da ação 

e modificação sentencial para aplicação a partir do evento danoso. 

É o relatório.

VOTO

Malgrado  o  Agravo  Interno  possua  o  chamado  efeito  regressivo, 

permitindo  ao  Julgador  reconsiderar  o  decisório  combatido,  mantenho  a  posição 
anterior  pelos  seus  próprios  fundamentos,  que  foram suficientes  para  dirimir  a 
questão em disceptação, os quais passo a transcrever:
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“Da preliminar de falta de interesse de agir:

Sustenta a irresignante carência de ação, por falta de interesse  
de  agir,  diante  da  ausência  de  prévio  requerimento  
administrativo.

Como é cediço, após o advento da Constituição da República de 
1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do 
Poder Judiciário,  consagrado no art. 5º,  inciso XXXV, da Carta  
Magna, 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  
autor de pleitear a tutela jurisdicional invocada, com fundamentos  
razoáveis e devidos. 1 (destaque nosso)

Neste  contexto,  a  imposição  de  exaurimento  das  vias  
extrajudiciais, como pretende a demandada, ora apelante, viola o  
princípio da legalidade e do acesso à justiça, não encontrando,  
pois, amparo legal.

1 - Processo n.º 04820080000127001, Rel.: Des. MANOEL SOARES MONTEIRO, 1.ª Câmara Cível,  D.J.: 
06/05/2010.  
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Destarte,  rejeito a prefacial de carência de ação, por falta de  
interesse de agir.

Mérito: 

Quanto aos juros e correção, entendo por adequá-los à orientação 
do Tribunal Cidadão, em observância ao que dispõem a Súmula  
426 e a jurisprudência pacífica daquela Casa de Justiça:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir  
da citação.”
(Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 
13/05/2010)

“SEGURO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  RECURSO  ESPECIAL.  
MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  INVIABILIDADE.  ACIDENTE 
OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI  8.441/92,  
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 4, 5, 7 E 12 DA LEI  
6.194/74.  PAGAMENTO  DE  50%  DA  INDENIZAÇÃO.  
IMPOSSIBILIDADE.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA  DO 
ACIDENTE. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO.
1.  Embora  seja  dever  de  todo magistrado  velar  a  Constituição  
Federal,  para  que  se  evite  supressão  de  competência  do  egr.  
STF,  não se admite  a  apreciação,  na via  especial,  de  matéria  
constitucional.
2. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos  
automotores  de  via  terrestre,  ou  por  sua  carga,  a  pessoas  
transportadas  ou  não,  é  seguro  com  propósito  eminentemente  
social,  operando  "como  que  uma  estipulação  em  favor  de 
terceiro". (SANTOS, Ricardo Bechara. Direito de Seguro no Novo  
Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 564)
3. "O aplicador da lei (notadamente o juiz na decisão dos casos  
de espécie)  terá de se valer  de toda uma técnica,  no plano do 
desenvolvimento  jurídico,  ainda que transcendendo  à lei  (como 
observa  Karl  Larenz),  porém  mantendo-se  'nos  limites  das  
valorações fundamentais do ordenamento jurídico'  sem penetrar  
no âmbito do 'arbítrio judicial'."  (PEREIRA, Caio Mário da Silva.  
Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, v.1, pp.  
187 e 188) 
4.  A jurisprudência prevalente nesta Corte  aplica  os princípios  
contidos na Lei 8.441/92, aos termos da Lei 6.194/74, sobretudo  
aos acidentes ocorridos sob a vigência deste diploma legal.
A interpretação literal do artigo 7º, § 1º, da Lei 6.194/74, alheia  
aos  demais  dispositivos  que  o  mesmo Diploma legal  alberga,  
bem como ao contexto histórico de sua criação e seu fim, conduz  
à  inconcebível  situação  em  que  seguro  com  caráter  
inequivocamente  social  possa  conceder  a  quem  dele  mais  
necessita apenas metade da indenização a que faz jus aquele que 
sabe a identificação do veículo envolvido e que, por conseguinte,  
pode mover ação em face do condutor e/ou do proprietário
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6. No seguro obrigatório incide correção monetária desde o  
evento danoso e juros de mora a partir da citação.
7.  Recurso  especial  parcialmente  provido,  apenas  para 
reconhecer  que  os  juros  de  mora  devem  incidir  a  partir  da  
citação.”
(REsp  875.876/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  
QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 27/06/2011)

Com efeito, segundo os pronunciamentos acima citados, percebe-
se  que  os  juros  de  mora  devem,  na  verdade,  fluir  a  partir  da  
citação, sendo a correção monetária a contar do evento danoso,  
diferentemente  do  aplicado  pelo  magistrado  de  1º  grau,  razão  
pela qual deve ser alterada a decisão primeva nesse ponto. 

Diante do exposto, com base no art. 557, do Código de Processo  
Civil:

1  -  ACOLHO,  EM  PARTE,  A  PRELIMINAR  DE  NÃO  
CONHECIMENTO DO RECURSO,  suscitado em contrarrazões,  
em face da infringência ao princípio da dialeticidade, no que se  
refere ao pedido de improcedência da ação de Seguro DPVAT,  
restando para a análise apelatória  a preliminar  de carência de  
ação e o inconformismo pertinente aos juros e à correção.

2  –  REJEITO  A  PREFACIAL  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO   e  
PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,  para fixar  os juros  de 
mora a partir da citação, de acordo com  Súmula 426 do STJ, no 
patamar de 1% ao mês,  e correção a partir  do evento danoso  
(acidente), aplicando-se o INPC. Demais termos, de acordo com o 
decisório de 1º grau. ”

Ademais, no que se refere à alegação de julgamento  ultra petita, também 

não  assiste  razão  ao  recorrente,  uma vez  que  a  correção  monetária  e  os  juros  são 

considerados pedidos implícitos, pelo que, ainda que a parte não os realize, o magistrado 

poderá concedê-los. 

Ora,  tal  constatação conduz ao fato de que “quem pode o mais,  pode o 

menos”,  ou seja,  se na ausência de pedido é possível  fixar  os juros e a correção,  a 

simples alteração para adequá-los à súmula do Superior Tribunal de Justiça é legítima.

Por  fim,  destaco  que,  segundo  a  Corte  Cidadã,  os  consectários  legais 

possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, pelo 

que não há que se falar em formatio in pejus, ou julgamento ultra petita.
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“O Tribunal  a quo não incorreu em reformatio  in  pejus,  porque  
ajustou  os  consectários  da  condenação  à  declaração  de 
inconstitucionalidade  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  
sendo certo que juros e correção monetária possuem natureza de  
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo  
Tribunal a quo.
6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 16/09/2014,  DJe 
23/09/2014)

Ante todo o exposto, DESPROVEJO o presente agravo interno. 

É como voto.  

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/11R06
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