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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL  – 
AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  –  DPVAT  –  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO 
POR  AUSÊNCIA  DE  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO PRÉVIO –  IRRESIGNAÇÃO 
-   DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO 
ADMINSTRATIVO PARA A PROPOSITURA DA 
AÇÃO – PRECEDENTE DO TJPB E SÚMULA 
89 DO STJ – HARMONIA COM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º- A, 
DO CPC – PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO 
RECURSO. 

− “Não  há  que  se  falar  em  extinção  do 
processo  em  razão  da  ausência  de  prévio 
requerimento  administrativo  do  pagamento 
do DPVAT, sob pena de afronta ao princípio 
da inafastabilidade da jurisdição”
-  “A ação acidentaria prescinde do exaurimento  
da via administrativa.” Súmula 89 do STJ.

-  “Art.  557  -  O  relator  negará  seguimento  a  
recurso  manifestamente  inadmissível,  
improcedente, prejudicado ou em confronto com 
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  
respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada 
pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)
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§  1o-A  -  Se  a  decisão  recorrida  estiver  em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  
Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  
poderá dar provimento ao recurso. (Incluído pela 
Lei nº 9.756, de 17.12.1998)”

VISTOS, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Marinaldo Dantas 
de Souto contra r.  sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Picuí 
que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em face de 
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  DPVAT  S/A,  extinguiu  o  processo  sem 
julgamento do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 295, III, 
do CPC. 

Insurge-se o autor, alegando, em suma, ao argumento de que 
o  requerimento  administrativo  é  dispensável  à  propositura  da  ação  de 
cobrança do seguro DPVAT, com fulcro no art. 5º, XXXV, da CF/88. 

Sem contrarrazões, porque não formada a relação processual 
na instância de origem.

Em parecer de fls. 56/57, a douta Procuradoria Geral de Justiça 
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática, 
consoante autoriza o art. 557, §º-A1, do CPC, porquanto a decisão de 1º grau 
fora prolatada em desacordo ao entendimento jurisprudencial dominante no 
Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal ad quem, conforme veremos. 

Trata-se  de  ação  de  cobrança,  na  qual  a  autora,  Marinaldo 
Dantas  de  Souto,  pretende  a  condenação  da  ré,  Seguradora  Líder  dos 
Consórcios DPVAT S/A, ao pagamento do seguro  DPVAT, que entende lhe 
ser devido em função de lesões de natureza grave decorrentes de acidente 
automobilístico.

A sentença extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, 
tendo  em  vista  a  ausência  de  comprovação  de  prévio  requerimento 
administrativo.

1 Art.  557.  Omissis.  §  1º-A -  Se a decisão recorrida  estiver  em manifesto confronto  com súmula ou com 
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar 
provimento ao recurso. 
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No recurso, o autor defende a prescindibilidade da postulação 
administrativa.

Eis os limites da lide.   

O feito foi extinto por falta de interesse de agir do autor, em 
razão de não ter havido comprovação de requerimento administrativo prévio.

Como cediço, questões preliminares de mérito traduzem-se em 
condições  e pressupostos  processuais  da ação,  sem as quais  o  feito  não 
pode prosseguir, configurando-se o interesse de agir quando a parte carece 
da tutela jurisdicional para fazer valer direito que entende devido. 

A  instauração  do  procedimento  administrativo  não  constitui 
requisito essencial à propositura da ação de cobrança do DPVAT, por força do 
princípio  constitucional  de  inafastabilidade do  controle  jurisdicional  (art.  5º, 
XXXV da CR/88), conforme entendimento reiterado pela jurisprudência pátria.

De mais disso, o Seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194, de 
19.12.1974, tendo por finalidade dar cobertura a danos pessoais causados 
por transportes automotores de via terrestre. Desta feita, qualquer vítima de 
acidente  envolvendo  esse  meio  de  transporte  ou  seu  beneficiário,  pode 
requerer a indenização desse seguro. 

Com  efeito,  é sabido  que  é  obrigação  da  seguradora  o 
pagamento  da  indenização  de  seguro  obrigatório,  independente  de 
requerimento administrativo, conforme já sumulado pelo STJ, vejamos:

“A ação acidentaria prescinde do exaurimento da via  
administrativa.” Súmula 89 do STJ.

Assim, pontifica este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DO 
SEGURO  DPVAT.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE 
RECURSAL.  APELO  PARCIALMENTE  INADMITIDO. 
PRELIMINARES. FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. 
DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  Ilegitimidade  ativa.  Rejeição. 
Documentos  obrigatórios  apresentados.  Feito 
devidamente  instruído.  CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
TERMO  A  QUO.  EVENTO  DANOSO.  MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 557,  CAPUT, 
DO DIPLOMA PROCESSUAL. SEGUIMENTO NEGADO. 
-  Inicialmente,  com  relação  ao  valor  da  indenização, 
carece a apelante/promovida de interesse recursal, uma 
vez  que  o  mesmo  fora  fixado  pelo  magistrado 
sentenciante  no  patamar  perquirido,  qual  seja  R$ 
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do 
art. 3°, I da Lei 6.194/74, incluído pela Lei 11.482/2007. - 
A ausência de prévio requerimento administrativo não 
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configura  obstáculo  ao  exercício  do  direito  de 
postular em juízo a indenização securitária, sob pena 
de  infringir  a  garantia  constitucional  de  acesso  à 
justiça.  - Na ausência de descendente, os ascendentes 
são  legítimos  herdeiros,  razão  pela  qual  detêm 
legitimação para pleitear o seguro obrigatório, com fulcro 
no  art.  4º  da  Lei  nº  6.194/74.  -  Nas  indenizações 
decorrentes do seguro obrigatório  (DPVAT),  a correção 
monetária deverá fluir a partir da data do evento danoso, 
uma vez que a partir deste momento nasce o direito da 
vítima ao recebimento da indenização. TJPB - Acórdão 
do processo nº 00026528420138150181 - Órgão (- Não 
possui  -)  -  Relator  DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO 
VALLE FILHO - j. em 19-08-2014 (grifos de agora).

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 SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS 
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  REGULAR 
PROCESSAMENTO.  PROVIMENTO  DO  APELO.  A 
ausência  de  prévio  requerimento  administrativo  não  c 
TJPB - Acórdão do processo nº 00016474820138150271 
-  Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator  DES  SAULO 
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES - j. em 14-08-2014 
(grifei).
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EMENTA:  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO  DPVAT.  ÓBITO  DECORRENTE  DE 
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  PRELIMINARES. 
CARÊNCIA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO 
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  PRECEDENTES 
DESTE TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERTIDÃO 
DE  CASAMENTO.  PROVA  DA  CONDIÇÃO  DE 
HERDEIRA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CÔNJUGE 
PROMOVENTE.  EXISTÊNCIA  DE  FILHOS. 
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR 
DO  SEGURO.  POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  MANIFESTA  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  NA 
ARGUIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.  DESPROVIMENTO 
DO APELO. 1.  Não é obrigatório prévio requerimento 
administrativo  para o ingresso no Poder  Judiciário, 
ante o princípio constitucional da inafastabilidade da 
jurisdição.  2.  A  esposa  da  vítima  de  acidente 
automobilístico  só  terá  direito  à  metade  do  valor  do 
seguro  obrigatório  DPVAT,  se  tem  filhos  do  extinto  e 
pleiteia apenas em nome próprio. 3. Reputa-se litigância 
de má-fé a parte que deduz pretensão ou defesa contra 
texto  expresso  de  lei  ou  fato  incontroverso,  visando 
apenas  obstaculizar  o  processo.  TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 00008488920118150201 - Órgão (4ª Câmara 
Especializada Cível) - Relator DES ROMERO MARCELO 
DA FONSECA OLIVEIRA -  j.  em 14-08-2014  (grifos  e 
destaques de agora).

Por fim, ressalto que, a Norma Adjetiva prevê a possibilidade da 
apreciação  do  mérito,  pelo  Tribunal,  nos  casos  de  reforma  da  sentença 
extintiva (art. 515, §3º, do CPC), o que não é o caso dos presentes autos, 
diante da ausência de instrução processual, razão pela qual merece guarida o 
recurso inserto.

Diante  do  exposto,  considerando  que  a  decisão  vergastada 
contraria  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  este 
Tribunal de Justiça, com base no art.557, §1º-A, do CPC, dou provimento ao 
apelo, monocraticamente, para que o feito retorne à vara de origem, com 
a finalidade de ser processado e julgado pelo juízo a quo.

Publique-se. Intime-se.

P.I. 

João Pessoa, 29 de agosto  de 2014. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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