
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2009757-05.2014.815.0000.
Origem : 14ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : José Ronaldo Misael Bandeira.
Advogado : Ricardo Luiz Oliveira Vieira.
Agravado : Vera Cruz Seguradora S/A.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
SEGURO  DPVAT.  ATO  DECISÓRIO  QUE
DETERMINA  A  JUNTADA  DE  DOCUMENTO
PROBATÓRIO  DO  INTENTO  DE  PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SOB PENA
DE  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
DESNECESSIDADE  DO  PLEITO
ADMINISTRATIVO PARA CONFIGURAÇÃO DO
INTERESSE  DE  AGIR.  OFENSA  À  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DE  ACESSO  À  JUSTIÇA.
PRECEDENTES  DES  CORTE  DE  JUSTIÇA.
CONTRARRAZÕES  QUE  CORROBORAM  A
RESISTÊNCIA  DA  EMPRESA  DEMANDADA  À
PRETENSÃO  AUTORAL.  MANIFESTA
CONFIGURAÇÃO  DO  INTERESSE
PROCESSUAL. PROVIMENTO  DO  RECURSO.
APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.

-  A ausência de prévio requerimento administrativo não
configura obstáculo ao exercício do direito de postular-se
em juízo a indenização securitária, sob pena de infringir a
garantia constitucional de acesso à justiça. Precedentes do
Tribunal de Justiça da Paraíba.

-  No  presente  caso,  o  próprio  comportamento  da
instituição agravada é mais que suficiente a demonstrar
uma  pretensão  resistida,  caracterizando  a  lide,  motivo
pelo qual o ajuizamento da ação se mostra útil à solução
da  causa,  cumprindo,  nesse  aspecto,  evidente  interesse
processual.
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Vistos.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito  suspensivo, interposto  por  José  Ronaldo  Misael  Bandeira, contra  a
decisão (fls. 25) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Capital que, nos autos
da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face da  Vera
Cruz Seguradora S/A, assim determinou:

“Ante o exposto, DETERMINO seja  a  parte
demandante intimada a completar a petição inicial, sob
pena de seu indeferimento,  no prazo de 10 (dez) dias,
comprovando  a  alegada  tentativa  de  recebimento
administrativo do seguro DPVAT, bem como adaptando
a petição ao procedimento sumário,  com os requisitos
necessários  previstos  nos  art.s.  275  e  seguintes  do
CPC.”
 

Em  suas  razões  (fls.  02/10),  o  agravante  relata  que  ajuizou  a
demanda  de  cobrança  acima  referida,  pugnando  pelo  pagamento  do  seguro
DPVAT,  acostando,  para  tanto,  exame  pericial  junto  ao  IML  –  Instituto  de
Medicina Legal do Estado da Paraíba, a fim de comprovar seu grau de invalidez
decorrente de acidente automobilístico.  

Afirma que o magistrado, contudo, determinou que o promovente
fosse  intimado  para  juntar  o  comprovante/protocolo  do  requerimento
administrativo, sob pena de extinção, destacando o equívoco da decisão singular,
defendendo  a  desnecessidade  de  esgotamento  da  via  administrativa  para
ajuizamento e processamento de ação de cobrança de seguro DPVAT.

Por  fim,  pleiteia  liminarmente  que  seja  suspensa  retrocitada
determinação judicial,  para  permitir  o  processamento  da  ação  de  cobrança  do
Seguro  DPVAT, com dispensa  da juntada do requerimento  administrativo,  até
julgamento final deste recurso.

Liminar deferida (fls. 32/34)

Informações prestadas pelo Juízo a quo (fls. 72).

Contrarrazões ofertadas (fls. 44/52), alega a carência de ação por
falta de interesse de agir, tendo em vista que a requerente em nenhum momento
reclamou,  através  da  via  administrativa,  a  indenização  que  ora  pleiteia
judicialmente. 

O Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  74/77),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
agravo, passando à análise de seus argumentos recursais.
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Conforme se infere dos autos, observa-se que o cerne do presente
recurso  gira  em  torno  da  necessidade  de  requerimento  administrativo  como
condição  para  conhecimento  da  ação  que  tem como pretensão  a  cobrança  de
seguro obrigatório DPVAT, desaguando na análise do interesse processual.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente o
binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da  intervenção
estatal para ver reconhecido o direito que alega e verificando-se que o provimento
jurisdicional, sendo favorável, trar-lhe-á benefícios, tem-se evidente o interesse de
agir, por estarem presentes a necessidade e, principalmente, a utilidade na atuação
do Judiciário.

Como ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"No  que  se  refere  ao  interesse  de  agir,  este  repousa
sobre  o  binômio  necessidade/adequação.  A  parte  tem
'necessidade' quando seu direito material não pode ser
realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a parte requer
providência jurisdicional incapaz de remediar a situação
por  ela  narrada  na  fundamentação  do  seu  pedido,
também  falta  o  interesse  de  agir."  (In:  Manual  do
Processo de Conhecimento,  2ª  ed.  Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo: 2003, p. 67).

No presente caso, o próprio comportamento da instituição agravada
é mais que suficiente a demonstrar uma pretensão resistida, caracterizando a lide,
motivo  pelo  qual  o  ajuizamento  da  ação  se  mostra  útil  à  solução  da  causa,
cumprindo, nesse aspecto, evidente interesse processual.

Isso porque, quando de suas contrarrazões recursais, sem que fosse
sequer necessário ao deslinde desta irresignação instrumental, a Mapfre Vera Cruz
Seguradoras S/A já  adianta seu posicionamento pela  improcedência do pedido
autoral,  manifestando-se,  portanto,  a  resistência  da  pretensão,  necessária  à
configuração da lide processual.

Outrossim,  já  é  entendimento,  há tempos consolidado,  de que o
particular  não necessita  requerer administrativamente um direito  seu,  podendo,
sim, buscar junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido
sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

O  professor  Alexandre  de  Moraes  assevera  que  o  constituinte
brasileiro  consolidou  a  inexistência  da  Jurisdição  Condicionada  ou  Instância
Administrativa de Curso Forçado, ressaltando que:

“A Constituição  Federal  de  1988,  diferentemente  da
anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada  ou  instância  administrativa  de  curso
forçado,  pois  já  se  decidiu  pela  inexigibilidade  de
exaurimento  das  vias  administrativas  para  obter  o
provimento judicial (RP 60/224), uma vez que excluiu a
permissão  que  a  Emenda  Constitucional  nº  7  à
Constituição  anterior  estabelecera,  de  que  a  lei
condicionasse o ingresso em juízo à exaustão das vias
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administrativas,  verdadeiro  obstáculo  ao  princípio  do
livre acesso ao Poder Judiciário.” (MORAES, Alexandre
de.  Constituição  do  Brasil  interpretada  e  Legislação
Constitucional.  8  ed.  São Paulo:  Atlas,  2011.  p.  213-
214). (grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

“PROCESSO  CIVIL.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.  FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
INEXISTÊNCIA  DE  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  DESNECESSIDADE.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.  ACIDENTE DE
TRÂNSITO. DPVAT. MORTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...).  Preliminar de
falta de interesse de agir. 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. (...)”. 
(TJ-PB; AC 054.2007.001.178-5/001; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 09/05/2013; Pág. 11). (grifo nosso).

Em caso semelhante,  esta  Corte,  em recente  julgado de  recurso
instrumental, já decidiu:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Seguro  DPVAT.
Juntada  de  prévio  requerimento  administrativo:
desnecessidade. Nexo causal  entre acidente  e  o  dano:
documentos  comprobatórios.  Provimento  do  agravo”.
(TJPB;  AI  2000859-37.2013.815.0000;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB  05/03/2014;  Pág.
12).

Sobre a suficiência da verificação do interesse autoral pela notória
resistência do promovido à tese jurídica esposada, o próprio Superior Tribunal de
Justiça, em demanda previdenciária, já decidiu:

 
“PREVIDENCIÁRIO.  AÇÃO  CONCESSÓRIA  DE
BENEFÍCIO.  PROCESSO  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA
AÇÃO. INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO
CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE, EM REGRA.
(...)
3. O interesse de agir ou processual configura-se com a
existência  do  binômio  necessidade-utilidade  da
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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.
4. Em regra, não se materializa a resistência do INSS à
pretensão de concessão de benefício previdenciário não
requerido previamente na esfera administrativa.
5.  O interesse processual do segurado e a utilidade da
prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de
a)  recusa  de  recebimento  do  requerimento  ou  b)
negativa de concessão do benefício previdenciário, seja
pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória
resistência da autarquia à tese jurídica esposada.
6.  A  aplicação  dos  critérios  acima  deve  observar  a
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa
para  ingresso  com  ação  previdenciária,  conforme
Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR.
7. Recurso Especial não provido”.
(REsp  1310042/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
15/05/2012, DJe 28/05/2012). (grifo nosso).

Assim,  verificando-se  a  desnecessidade  do  requerimento
administrativo  para  postulação  em juízo  da  proteção  de  um direito  subjetivo,
sendo  indevidos  quaisquer  condicionamentos  estatais  burocráticos  sob  pena
ferimento ao acesso à jurisdição, bem como a manifesta resistência à pretensão
jurídica  do  agravante,  observa-se  que  o  ato  decisório  impugnado  se  revela
contrário  ao  entendimento  majoritário  desta  Corte,  e  ainda  dos  Tribunais
Superiores, conforme acima exposto.

Em meio ao contexto acima delineado, para os casos como o que
ora se analisa, o legislador pátrio, no §1º-A do art. 557 do Código de Processo
Civil, possibilitou a atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos,
estabelecendo a faculdade de o Relator do processo dar provimento,  de forma
monocrática, ao recurso contra decisão que se encontre em manifesto confronto
com jurisprudência dominante de Tribunais Superiores. É o que ocorre na hipótese
vertente.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, §1º-A, do
Código de  Processo  Civil,  DOU PROVIMENTO ao Agravo  de  Instrumento,
reformando  a  decisão  interlocutória  proferida  pelo  Juízo  a  quo,  tão  somente
quanto  à determinação  de  juntada  do  comprovante/protocolo  do  requerimento
administrativo,  sob  pena  de  extinção  e  arquivamento,  por  ser  indevido  o
condicionamento  da  jurisdição  pela  verificação  de  ingresso  de  pleito
administrativo.  

P.I.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

Gustavo Leite Urquiza
  Juiz Convocado Relator 
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