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PRELIMINAR.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  FALTA  DE 
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO 
ADMINISTRATIVO.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA 
PRECEDENTE.

- O interesse de agir ou processual surge da necessidade 
da parte obter, através do processo, a proteção ao direito 
perseguido.

-  O pleno acesso  ao  Judiciário  é  um direito  fundamental 
previsto na Constituição Federal de 1988, não sendo cabível 
impor  a  alguém  a  obrigação  de  propor  processo 
administrativo prévio à demanda judicial, ante a ausência de 
tal exigência em lei.

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  SEGURADORA.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA  C/C  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE 
SEGURO  DE  VEÍCULO.  SENTENÇA  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE 
RESSARCIR  OS  PREJUÍZOS  DECORRENTES  DE 
EVENTUAL  SINISTRO.  INADIMPLEMENTO  DE 
OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 333, II, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO  CIVIL.  DESPROVIMENTO  DA SÚPLICA 
APELATÓRIA.

- O pacto firmado entre as partes garante o pagamento de 
indenização  à  segurada,  em caso  de  danos  materiais  do 
veículo,  desde  que  observadas  as  condições  gerais  e 
particulares  previstas  contratualmente,  o  que  ocorreu  no 
caso em tela. 

- “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE 
SEGURO  DE  AUTOMÓVEL.   egativa  de  pagamento   de
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indenização securitária.  Ausência de prova de divergência  
nas informações prestadas. Verossimilhança das alegações  
da parte autora. Ausência de má-fé. Ré que não foi capaz de  
repelir a pretensão autoral, na forma do art. 333, II, do CPC.  
Prejuízo  evidente.  Indenização  compatível.  Nega-  se  
seguimento  a  ambos  os  recursos,  na  forma  do  art.  557,  
caput,  do  CPC.  Desprovimento  dos  recursos  de  agravo  
interno.”  (TJRJ;  APL  0045695-52.2012.8.19.0001;  Vigésima  Quarta 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Peterson  Barroso  Simão;  Julg.  28/01/2015; 
DORJ 05/02/2015).

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PROMOVENTE. SEGURO 
AUTOMOTIVO.  EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO 
DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
ADIMPLEMENTO. PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS PARA A 
LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. EXEGESE DO ART. 50, § 1º, 
DA RESOLUÇÃO Nº 117/2004 DO CNSP. DANO MORAL 
CARACTERIZADO.  JURISPRUDÊNCIA  DE  TRIBUNAIS 
PÁTRIOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  SÚPLICA 
APELATÓRIA.

-  Verificando-se  a  demora  exagerada  para  efetuação  do 
adimplemento  da  indenização  por  parte  da  seguradora, 
tendo em vista o decurso de mais de 2 (dois) anos após o 
sinistro sem que haja recebido os valores devidos, infere-se 
que  tal  situação  é  capaz  de  afetar  seriamente  o  ânimo 
psíquico do segurado, que no momento em que precisou da 
assistência da empresa, esta ficou inerte,  vindo a cumprir 
com sua obrigação apenas após várias tentativas de seu 
cliente.

- “Retardo injustificado no pagamento do capital segurado, o  
que  autorizaria  a  análise  da  reparação  pleiteada.  A  
seguradora  assumiu  os  riscos  decorrentes  do  atraso  na  
liquidação do sinistro, que chegou a mais 6 (seis) meses,  
ainda mais considerando que o art. 50, § 1º, da resolução nº  
117/2004 do cnsp define o prazo máximo de 30 dias para a  
liquidação  do  sinistro.” (TJRS;  AC  0311532-97.2014.8.21.7000; 
Bagé; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 
29/10/2014; DJERS 03/11/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade, REJEITAR  A  PRELIMINAR.  NO  MÉRITO,  POR  IGUAL 
VOTAÇÃO,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DA  SEGURADORA  E  DAR 
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO PROMOVENTE.
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RELATÓRIO

Cuida-se de demanda ordinária movida por  Deonize Cavalcante Correia 
em  face  da Brasil  Veículos  Cia.  de  Seguros,  com  o  fito  de  receber  o  valor  da 

indenização securitária, ante a ocorrência do sinistro que causou a perda total de seu 

veículo,  bem  como  ressarcimento  por  danos  morais,  ocorridos  pela  demora  da 

seguradora em liberar a quantia devida.

Ao prolatar a sentença, fls. 173, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente 

procedente  a  demanda,  condenando  a  empresa  a “pagar  à  autora  DEONIZE 

CAVALCANTE CORREIA,  a  título  de  cobertura  básica  por  colisão,  o  importe  de  R4  

20.298,00 (vinte mil, duzentos e noventa e oito reais), devidamente corrigido pelo INPC, a  

contar da data do sinistro (15/07/2012), acrescido de juros moratórios de 1% a. m., a  

contar da data do requerimento administrativo (08/08/2012).” 

Outrossim,  diante  da  sucumbência  recíproca,  rateou  os  honorários 

advocatícios.

Irresignada,  a  promovente  interpôs  apelo,  asseverando  que  a  empresa 

desrespeitou os ditames legais e o consumidor que ficou tolhido na aquisição de um novo 

bem em virtude da negativa quanto ao pagamento da indenização securitária.

Por  conseguinte,  requer  a  condenação  da  promovida  na  reparação  por 

danos morais, bem como a arcar com as verbas honoríficas no percentual de 20% (vinte  

por cento) do valor da condenação.

Também inconformada, a seguradora apelou (fls. 102/103), afirmando que 

não houve conduta ilícita  de sua parte,  uma vez que caberia  a segurada aguardar o 

resultado  da  análise  do  processo  de  sinistro,  a  fim  de  verificar  a  obrigação  do 

ressarcimento. 

Ademais, sustenta a desnecessidade de intervenção jurisdicional, porquanto 

não  houve  negativa  de  sua  parte  em  proceder  com  o  adimplemento  da  quantia 
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indenizatória.

Contrarrazões ofertadas por ambos os litigantes às fls. 111/113 e fls. 114/121

Parecer do Ministério Público às fls. 137/140, opinando pelo desprovimento 

das súplicas apelatórias.

É o breve relatório. 

VOTO

Prefacial de Carência de Ação.

De início,  analisarei como preliminar questão posta pela promovida como 

integrante do mérito na sua súplica apelatória.

Anoto que a alegação de carência de ação por falta de interesse de agir do 

demandante não merece guarida, porquanto a falta de requerimento administrativo não 

obsta o ajuizamento de ação judicial. 

Ressalte-se que o interesse de agir ou processual surge da necessidade da 

parte  obter,  através  do  processo,  a  proteção  a  sua  pretensão  substancial,  pois  a 

Constituição Federal  consagra a garantia  de que a lei  não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal). 

Destarte, o pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental previsto na 

Carta  Magna,  não  sendo  cabível  impor  a  alguém  a  obrigação  de  propor  processo 

administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei. 

RECHAÇO, assim, a preliminar aventada.
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MÉRITO

Analisarei conjuntamente os recursos, porquanto ambos insurgem-se 
contra a mesma matéria.

Infere-se  dos  autos  que  a  corretora  de  seguros  não  realizou 

a quitação da indenização securitária, mesmo inexistindo controvérsia quanto ao direito 

da demandante em receber a quantia correspondente ao valor do veículo na época em 

que o mesmo fora sinistrado.

Desse modo, apesar de a companhia afirmar no seu apelo a ausência de 

conduta ilícita de sua parte, infere-se a necessidade de restituição à segurada quanto aos 

prejuízos decorrentes do acidente por ela sofrido, porquanto após a devida comunicação 

do acidente à corretora, esta restou inerte, descumprindo com sua obrigação.

Outrossim, é certo que o pacto firmado entre as partes garante o pagamento 

de  indenização  securitária,  em  caso  de  danos  materiais  do  automóvel,  desde  que 

observadas as condições gerais e particulares previstas contratualmente. 

Assim,  comprovado o  dano decorrente de acidente automobilístico  e sua 

cobertura pela relação securitária, deve a seguradora pagar o ressarcimento previsto no 

contrato de seguro, exceto se demonstrada a ocorrência de fraude para receber tal verba, 

o que não se verificou no presente caso 

Com os prejuízos sofridos, a demandante postulou o recebimento do valor 

da cobertura contratual; entretanto, não obteve resposta positiva, sob o argumento de que 

deveria “aguardar o resultado da análise do processo de sinistro para verificar se existe  

ressarcimento de suposta quantia devida”, conforme declarado pela própria corretora na 

peça apelatória às fls. 106. 

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à ausência de comprovação de 

suposta  divergência  nas  alegações  da  autora,  pelo  que  se  conclui  que  o  suplicante 

acabou por não se desincumbir de seu ônus probatório. Vejamos:
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Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor. (destaquei!)  (art. 
333 do CPC)

No mesmo sentido, colaciono decisões dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO  AÇÃO  DE  COBRANÇA  SEGURO  DE  VEÍCULO 
DANOS  MATERIAIS  NEGATIVA  DE  COBERTURA  RECUSA 
FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DO SINISTRO, COM ALEGAÇÃO 
DE  FRAUDE  O  segurado  estava  acobertado  por  riscos  
predeterminados no contrato de seguro. A seguradora, portanto,  
tem  a  obrigação  de  pagar  a  indenização  decorrente  da 
concretização  dos  sinistros  eventualmente  configurados  
Indenização  securitária  devida.  Alegação  de  inexistência  do 
sinistro. Ausência de comprovação da fraude Parte ré que não se  
desincumbiu do ônus que lhe competia Aplicação do artigo 333,  
inciso II, do Código de Processo Civil. Dever de observância ao  
principio da boa-fé que rege as relações contratuais.  Sentença  
mantida Recurso improvido.”1 

“AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE 
SEGURO  DE  AUTOMÓVEL.  Negativa  de  pagamento  de  
indenização  securitária.  Ausência  de  prova  de  divergência  nas 
informações prestadas. Verossimilhança das alegações da parte 
autora.  Ausência  de má-fé.  Ré que não foi  capaz de repelir  a  
pretensão  autoral,  na  forma  do  art.  333,  II,  do  CPC.  Prejuízo  
evidente. Indenização compatível. Nega- se seguimento a ambos  
os recursos, na forma do art. 557, caput, do CPC. Desprovimento  
dos recursos de agravo interno.”2 

Esta Egrégia Corte também já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C PEDIDO 
DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FEITO 
JULGADO  PROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA.  COMPRA  DE  VEÍCULO  FINANCIADO.  
CONTRATO  DE SEGURO POSTERIOR.  SINISTRO.  PERDA 
TOTAL  DO  BEM.  COMPROVAÇÃO.  NEGATIVA  DA 
SEGURADORA  EM  HONRAR  O  COMPROMISSO  JUNTO  À 
SEGURADA.  OBRIGAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  VALOR  DE 

1 TJSP; APL 0402677-89.2010.8.26.0000; Ac. 8153139; Ribeirão Preto; Trigésima Segunda Câmara de  
Direito Privado; Rel. Des. Luís Fernando Nishi; Julg. 29/01/2015; DJESP 05/02/2015.
2 TJRJ;  APL 0045695-52.2012.8.19.0001;  Vigésima Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Peterson  Barroso  
Simão; Julg. 28/01/2015; DORJ 05/02/2015.
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MERCADO. 
DETERMINAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO.  DEVER 
DE  INDENIZAR.  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  PRINCÍPIOS  DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE  DEVIDAMENTE 
OBSERVADOS.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  EM  SUA 
TOTALIDADE.  DESPROVIMEN-  TO  DO  APELO. Inexistindo 
dúvidas acerca do acidente de trânsito que ocasionou a perda  
total  do  veículo  da  autora,  bem  como  restando  devidamente  
comprovado  o  contrato  de seguro firmado  entre  as  partes,  o  
pagamento  do  prêmio  é  medida  que  se  impõe.  Impossível  
condicionar o pagamento do seguro à quitação do financiamento 
pactuado pela segurada,  eis  que são autônomas e distintas as  
avenças. A irritação, fadiga e frustração da autora, em razão da  
negativa do pagamento da indenização securitária, caracteriza-se  
como ofensa à personalidade, a qual impõe o dever de indenizar,  
cujo  valor  há  de  ser  moderado  e  razoável,  de  acordo  com  
o dano sofrido.  A  indenização  por dano moral deve  representar  
para  a  vítima  uma  satisfação  capaz  de  amenizar,  de  alguma  
forma,  o  sofrimento  impingido,  devendo,  portanto,  o  quantum 
indenizatório arbitrado na instância de origem ser mantido.”3 

Desse  modo,  resta  obrigada  a  empresa  a  disponibilizar  a  quantia,  em 

conformidade com o disposto na contratação entre as partes. 

Pois  bem,  analisando  a  controvérsia  posta  em  juízo,  verifica-se  que  a 

promovente postulou a condenação da operadora de seguros no pagamento da quantia  

de R$ 20.298,00 (vinte mil  duzentos e noventa e oito reais), valor que corresponde a 

indenização securitária e reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil  

reais). 

Outrossim, considerando que o sinistro ocorreu em 15 de julho de 2012 e até 

a presente data não houve o adimplemento da indenização por parte da companhia, tal 

situação é capaz de afetar seriamente o ânimo psíquico da segurada, que no momento 

em que precisou da assistência da empresa, esta ficou inerte, deixando de cumprir com 

sua obrigação em cobrir  os prejuízos sofridos por  acidente envolvendo o veículo,  em 

conformidade com o contrato firmado entre as partes.

Ademais,  infere-se  que  a  promovente  informou  ter  enviado  todos  os 

documentos necessários ao recebimento da reparação decorrente do sinistro, anexando 

3 TJPB; APL 0003629-83.2011.815.0751; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho  
da Nóbrega Coutinho; DJPB 30/01/2015) .
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aos autos os comprovantes de remessa através dos Correios às fls. 16, com data de 08 

de agosto de 2012, bem como o ofício de fls. 25, no qual a BV – Financeira, informando o  

saldo devedor do financiamento do veículo, demonstrando a comunicação do incidente à 

empresa de seguros.

Desse modo, verifico a demora excessiva para o recebimento do reembolso, 

ante a ausência do pagamento da restituição pela empresa de seguros, mesmo após 

decorridos mais de 02 (dois) anos do acidente, sobretudo considerando que o art. 50, § 

1º, da resolução nº 117/2004 do CNSP, define o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 

sua liquidação.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO  DE  VIDA.  DEMORA  
INJUSTIFICADA  NA  LIQUIDAÇÃO  DO  SINISTRO.  
RESPONSABILIDADE  DA  SEGURADORA.  DANO  MORAL.  
CABIMENTO. 1. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir  
o pagamento de  indenização  para  a  hipótese  de  ocorrer  à  
condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto 
contratualmente,  cuja  obrigação  do  segurado  é  
o pagamento do prêmio devido  e  de  prestar  as  informações 
necessárias  para  a  avaliação  do  risco.  Em  contrapartida  a  
seguradora  deve  informar  as  garantias  dadas  e  pagar  a  
indenização  devida  no  lapso  de  tempo  estipulado.  Inteligência  
do art. 757 do Código Civil. 
(…)
6. Retardo injustificado no pagamentodo capital  segurado,  
o  que  autorizaria  a  análise  da  reparação  pleiteada.  A 
seguradora  assumiu  os  riscos  decorrentes  do  atraso  na 
liquidação do sinistro,  que  chegou a  mais 6  (seis)  meses,  
ainda mais considerando que o art. 50, § 1º, da resolução nº  
117/2004 do CNSP define o prazo máximo de 30 dias para a  
liquidação do sinistro. 7. Ausência de prova da necessidade de 
complementação  dos  documentos  necessários  à  liquidação  do 
sinistro,  ônus  que  lhe  cabia  a  seguradora  e  do  qual  não  se  
desincumbiu,  a  teor  do que estabelece o art.  333,  inciso II,  do  
CPC. 8. Ressalte-se que a relação jurídica avençada no caso dos  
autos desborda da idéia tradicional de contrato no qual há simples  
comutatividade  de  prestações,  com  vantagens  e  obrigações  
recíprocas. Na hipótese dos autos se paga pela tranqüilidade, a  
fim de garantir incerteza futura. Logo, discutir a contrato sem justa  
causa com o fim de protelar o cumprimento da obrigação, importa  
em conduta ilícita que merece imediata reprimenda e reparação.  
9. Relava ponderar,  ainda,  que os paradigmas atinentes ao 
regular  cumprimento  deste  tipo  de  contrato  foram 
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ultrapassados,  resultando  em  efetivo  prejuízo  de  ordem 
moral, atingidos direitos inerentes a personalidade da parte  
autora, tendo em vista a frustração da expectativa de lhe ser  
prestado  adequadamente  o  serviço  ultrapassa  o  mero  
incômodo.” (...)4 (Grifo nosso)

“SEGURO DE  VEÍCULO  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER 
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA 
DE SINISTRO VEÍCULOFINANCIADO DEMORA NOPAGAMENT
O DA INDENIZAÇÃO  DANO  MORAL. É  responsabilidade  da 
seguradora o pagamento, em prazo razoável, da indenização. 
Mora da qual decorreu a propositura de ação de execução por  
parte da financeira contra o segurado,  pelo inadimplemento do 
contrato de financiamento com alienação fiduciária. O dano moral  
por  descumprimento  contratual  é  admitido  em  casos 
excepcionais. Caso concreto em que o autor foi submetido a ação  
executiva  proposta  pelo agente financeiro  em razão da recusa  
no pagamento da  indenização  pela  seguradora,  ensejando  a  
reparação  por  danos  morais  Sentença  reformada  para 
reconhecer o dano moral e fixar indenização pertinente. Recurso  
provido.”5 (Grifei)
“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  CONFIGURADOS.  
DESPROVIMENTO. Comprovada  a  relação  contratual  entre  as 
partes,  estando  o  veículo  do  apelado  segurado  pela  apelante,  
dentre as previsões contratuais há a previsão de cobertura contra  
"inundação, alagamento", bem como comprovando a ocorrência  
do sinistro,  o  direito  de  execução  da  garantia  é  incontroverso.  
Danos  morais  devidos  pelo  constrangimento  imputado  ao  
segurado  pela demora da  autorização  do  serviço.  
Desprovimento.”6 

Como visto,  restou demonstrada  a  responsabilidade  da  demandada  pela 

demora excessiva no adimplemento de sua obrigação, uma vez que decorridos mais de 

dois  anos e meio,  a  segurada ainda não recebeu a indenização securitária,  restando 

impossibilitada de adquirir outro veículo, em substituição àquele que fora arruinado pelo 

sinistro, razão pela qual, restou devida a indenização, conforme explico a seguir.

 

Segundo a doutrina e jurisprudência mais razoáveis, incumbe ao magistrado 

arbitrar a compensação por danos morais mediante a observação das peculiaridades do 

caso concreto, mensurando as condições financeiras do ofensor e a situação da vítima, 
4 TJRS; AC 0311532-97.2014.8.21.7000; Bagé; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto;  
Julg. 29/10/2014; DJERS 03/11/2014.
5 TJSP;  APL  0006174-71.2013.8.26.0292;  Ac.  8065008;  Jacareí;  Trigésima  Quinta  Câmara  de  Direito  
Privado; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 01/12/2014; DJESP 05/12/2014. 
6 TJPB; AC 200.2007.746714-6/001; Rel. Juiz Conv. Eduardo José de Carvalho Soares; DJPB 16/12/2010;  
Pág. 12).
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de modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado, o  quantum indenizatório não pode ser inexpressivo, a ponto 

de não atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar a vítima e inibir a repetição 

da conduta ilícita pelo agressor.

Com base nessas considerações, a sentença deve ser reformada, eis que é 

necessária a fixação do ressarcimento moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
montante este que vislumbro suficiente, servindo para amenizar o sofrimento da autora, 

bem como se torna um fator de desestímulo, a fim de que a ofensora não volte a se omitir 

em atos de tal natureza.

Em relação aos ônus sucumbenciais, devido ao novo resultado da celeuma 

jurídica, deve ser reformada a decisão de 1º grau para condenar a corretora a arcar com 

verbas honoríficas, nas quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Diante  dessas  considerações,  DESPROVEJO A SÚPLICA APELATÓRIA 
DA SEGURADORA E PROVEJO PARCIALMENTE O APELO DA PROMOVENTE, para 

condenar a demandada a adimplir com a indenização por danos morais, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do  julgamento,  além deste  relator  (com jurisdição  limitada),  o  Exmº.  Dr. 
Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de  
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
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Mário  Moacyr  Porto”  do Egrégio  Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J12/R08
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	Anoto que a alegação de carência de ação por falta de interesse de agir do demandante não merece guarida, porquanto a falta de requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial. 

