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DESPROVIMENTO DO APELO. 

 A  exigência  de  requerimento  administrativo
como  requisito  para  o  ajuizamento  de  Ação  de
Cobrança  do  DPVAT  não  viola  a  previsão
constitucional  de acesso ao Judiciário.  O Supremo
Tribunal  Federal,  quando  dos  julgamentos  dos
Recursos Extraordinários nº 839.314 e nº 824.704,
entendeu  que,  para  a  existência  da  pretensão
resistida e para a configuração da necessidade de
intervenção  jurisdicional,  é  imprescindível  o  prévio
requerimento administrativo. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER a Apelação nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 55.

RELATÓRIO



 

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Autor, Paulo

Francisco de Lima, contra Sentença que extinguiu o processo sem resolução

do mérito por falta de requerimento administrativo do seguro DPVAT.

No Apelo, reconhece que não interpôs Recurso Administrativo,

mas sustenta que inexiste falta de interesse processual e que cabe ao Poder

Judiciário obedecer o princípio da inafastabilidade da jurisdição e reconhecer a

desnecessidade de esgotamento da instância administrativa. Requer, assim, o

provimento  do  Recurso  e  a  condenação  da  seguradora  ao  pagamento  do

seguro.

Nas Contrarrazões, foi pedida a manutenção da Sentença (fls.

35/41).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso de Apelação (fls. 48/51).

É o relatório.

VOTO

A matéria é simples e não requer maiores comentários.

O Demandante reconhece que não pediu administrativamente o

seguro DPVAT.

O acidente ocorreu em 27/06/2016 (fl.13) e a ação foi ajuizada

em 10/08/2016.

O  interesse  de  agir  ou  processual  configura-se  com  a

existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao juiz. A

necessidade da prestação jurisdicional  exige a demonstração de resistência

por parte do devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à

resolução de conflitos.

2



 

O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  dos  julgamentos  dos

Recursos  Extraordinários  nº  839.314  e  nº  824.704,  entendeu  que,  para  a

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de

intervenção jurisdicional, é imprescindível o prévio requerimento administrativo.

No entanto, aplicando-se, por analogia, o entendimento esposado no Recurso

Extraordinário nº 631.240, referente à transição das ações em curso, deve ser

reconhecido o interesse de agir no tocante às ações ajuizadas até 03/09/2014

quando se verificar a existência de pretensão resistida. No caso, a ação foi

ajuizada  em  agosto  de  2016  e,  portanto,  é  imprescindível  a  prova  de

interposição de requerimento administrativo.

A exigência supramencionada para o ajuizamento de Ação de

cobrança  do  DPVAT  não  viola  a  previsão  constitucional  de  acesso  ao

Judiciário,  contida  no  artigo  5º,  XXXV,  pois  o  interesse  de  agir,  uma  das

condições da ação, pressupõe a necessidade de provocar o Poder Judiciário, o

que somente ocorre quando instalada a lide ou o conflito de interesse. In casu,

inexiste ante a ausência de prévio requerimento administrativo de pagamento

do seguro DPVAT.

Diante de todos os fundamentos expostos, DESPROVEJO O

RECURSO APELATÓRIO.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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