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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL nº 0003024-88.2012.815.0271

Relator:  Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Luan Bruno  Oliveira  da  Silva  representado  por  seu  genitor 
Joseilton Antonio da Silva – Adv.: Nilo Trigueiro Dantas

Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A – 
Samuel Marques Custódio de Albuquerque

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 
DE SEGURO DPVAT C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 
SENTENÇA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  CARÊNCIA  DO 
INTERESSE  PROCESSUAL.  FALTA  DE  PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO 
CÍVEL.  NÃO  HÁ  OBRIGATORIEDADE  DE  PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PARA 
POSTERIOR  AJUIZAMENTO  DE  DEMANDA 
JUDICIAL.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO 
DOS  AUTOS  À  COMARCA  DE  ORIGEM  . 
PROVIMENTO DO APELO. 
− Inexiste  a  obrigatoriedade  legal  de  aviar  pedido  
administrativo  prévio,  para  a  posteriori  ajuizar  a  demanda  
judicial, constatação que impõe a rejeição da preliminar de  
carência de ação por falta de interesse processual.  TJPB -  
Acórdão  do  processo  nº  09820110006123001  -  Órgão  (3  
CAMARA CIVEL) - Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E  
BENEVIDES - j. Em 31/07/2012.
- Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em dar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação Cível (fls.  93/114)  interposta 
por  Luan Bruno  Oliveira  da  Silva,  representado por  seu  genitor 
Joseilton Antonio da Silva  hostilizando a sentença do Juízo de Direito 
da Comarca de Picuí-PB (fls. 89/91), que nos autos da Ação de Cobrança 
de Indenização de Seguro DPVAT c/c Reparação de Danos ajuizada 
contra a  Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, 
ora Apelada.

Na decisão singular (fls. 89/91), o Magistrado  a quo 
acolheu a preliminar suscitada em contestação e decretou a extinção da 
presente demanda sem apreciação do mérito, por considerar que faltou ao 
Autor  interesse  processual,  pois  não  teria  esgotado  as  instâncias 
administrativas antes de intentar com a demanda judicial.

Irresignado,  o  Autor  interpôs  recurso  apelatório  (fls. 
93/114),  alegando  a  desnecessidade  prévia  de  requerimento 
administrativo,  uma  vez  que  inexiste  a  obrigação  legal  de  pleitear  o 
seguro DPVAT administrativamente, conforme entendimento pacificado da 
jurisprudência.

Alega  ainda  a  ocorrência  do cerceamento de defesa 
ante a exigência de um formalismo exagerado. Pugna pela não aplicação 
do  artigo  329  do  CPC,  visto  não  ter  ocorrido  qualquer  das  hipóteses 
previstas nos artigos 267 e 269, incisos II e V do CPC. 

Além  disso,  menciona  também  a  necessidade  de 
realização de perícia médica para que o Autor possa receber a indenização 
do seguro. Ao final pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Apelada  (fls. 
117/122) pugnando pelo desprovimento do recurso, para que a sentença 
seja mantida em todos os seus termos.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer  (fls. 
130/133), opinando pelo provimento do recurso, anulando a sentença em 
todos os seus termos.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença de primeiro 
grau que extinguiu o processo sem julgamento de mérito  por falta de 
interesse de agir do Autor/Apelante, com fulcro no artigo 267, inciso VI do 
CPC  ante  a  ausência  de  prévio  requerimento  administrativo  capaz  de 
configurar a pretensão resistida.

O interesse de agir – juntamente com a possibilidade 
jurídica do pedido e com a legitimatio ad causam – é uma das condições 
da ação. Sobre o tema, eis a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“O  interesse  de  agir,  que  é  instrumental  e  
secundário, surge da necessidade de obter através 
do processo a proteção ao interesse substancial.  
Entende-se,  dessa  maneira,  que  há  interesse 
processual  'se  a  parte  sofre  um  prejuízo,  não  
propondo  a  demanda,  e  daí  resulta  que,  para  
evitar  esse  prejuízo,  necessita  exatamente  da  
intervenção  dos órgãos  jurisdicionais'.  Localiza-
se  o  interesse  processual  não  apenas  na 
utilidade,  mas  especificamente  na 
necessidade do processo como remédio apto 
à  aplicação  do  direito  objetivo  no  caso 
concreto,  pois  a  tutela  jurisdicional  não  é  
jamais  outorgada  sem  uma  necessidade,  
como  adverte  Allorio.  Essa  necessidade  se 
encontra  naquela  situação  'que  nos  leva  a 
procurar uma solução judicial,  sob pena de 
se  não  o  fizermos,  vermo-nos  na 
contingência de não podermos ter satisfeita  
uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 
titulares)'.  Vale  dizer:  o  processo  jamais  será  
utilizável como simples instrumento de indagação 
ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de  
dano jurídico, representado pela efetiva existência  
de uma lide, é que autoriza o exercício do direito  
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de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense,  
Rio de Janeiro, 1990, pág. 59). 

Assim, verifico que a inexistência de pedido na esfera 
administrativa não caracteriza falta de interesse de agir da parte Autora. 

Nesse  sentido,  confiramos  alguns  julgados  desta 
Egrégia Corte de Justiça:

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR .  
INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO  INICIAL  POR 
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
IRRESIGNAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRELIMINAR 
AFASTADA.(...)  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.  (TJPB  -  
Acórdão do processo nº 00020779720138150271 
-  Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator  DES  JOSE 
RICARDO PORTO - j. Em 28-07-2014). APELAÇÃO 
CÍVEL  .  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE 
TRÂNSITO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
JULGAMENTO  DO  MÉRITO   ANULAÇÃO  DA 
SENTENÇA.  PRECEDENTES   RETORNO  DOS 
AUTOS  À  COMARCA  DE  ORIGEM. "AÇÃO  DE 
SEGURO  DPVAT.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO. 
DEBILIDADE  PERMANENTE.  EXTINÇÃO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  FALTA  DE  INTERESSE 
DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  OFENSA 
À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À 
JUSTIÇA.  DESNECESSIDADE  DE 
ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA. 
PRELIMINAR  AFASTADA.  NULIDADE  DA 
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SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO 
DE  ORIGEM  PARA  REGULAR 
PROCESSAMENTO.  PROVIMENTO DO APELO. 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00016474820138150271 - Órgão (- Não possui -)  
-  Relator  DES  SAULO  HENRIQUES  DE  SÁ  E  
BENEVIDES - j. Em 14-08-2014.

PROCESSO  CIVIL.  Ilegitimidade  passiva. 
Inocorrência.  Falta  de  interesse  de  agir.  
Inexistência de requerimento administrativo 
prévio.  Desnecessidade. REJEIÇÃO  DAS 
PRELIMINARES. Prescrição. Termo inicial. Prova da 
ciência  inequívoca  da  invalidez.  PREJUDICIAL  
AFASTADA. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. 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.  Preliminar  de  Falta  de  Interesse  
Processual.  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. Prescrição.  
Súmula 278 0 termo inicial do prazo prescricional,  
na  ação  de  indenização,  é  a  data  em  que  o  
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade 
laborai.  APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  Cobrança.  
Acidente  de  Trânsito.  DPVAT.  Invalidez 
permanente. Valor da indenização. Lei  vigente à 
época do sinistro. Aplicação da Lei n° 11.482, de  
31.05.2007.  Adequação  do  termo  inicial  da  
correção monetária, ex officio. Reforma. Incide a  
partir  do  evento  danoso  Súmula  43/STJ.  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO.  Mérito.  
Constatada  a  invalidez  permanente,  o  valor  da  
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indenização DPVAT deve observar  o disposto  na 
Lei  vigente  à  data  do  sinistro,  atribuindo-se  o  
valor da indenização com base na gravidade e na  
irreversibilidade do dano causado à vítima. Incide  
correção monetária sobre dívida por ato ilícito a  
partir da data do efetivo prejuízo Súmula 43, do  
STJ.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  
00820110001255001 - Órgão (1 CAMARA CIVEL) -  
Relator DES. MANOEL SOARES MONTEIRO - j. Em 
16/07/2012.

Diante do exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO a 
fim  de,  reconhecendo  a  existência  de  interesse  processual  do 
Autor/apelante,  anular  a  sentença  vergastada,  determinando o  retorno 
dos  autos  à  Comarca  de  origem  para  que,  após  adequada  instrução 
processual, nova sentença seja proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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