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EMENTA:  COBRANÇA  DE  INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO  DPVAT.
INOCORRÊNCIA  DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.  INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL.  APELAÇÃO.  RECURSO  CONTRÁRIO  AOS  ACÓRDÃOS
PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 631.240/MG
(REPERCUSSÃO GERAL) E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
RESP 1.369.834/SP (RECURSOS REPETITIVOS).  DESPROVIMENTO COM
ESPEQUE NO ART. 932, IV, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
firmada  no  julgamento  de  recursos  repetitivos,  é  no  sentido  de  que  o
estabelecimento  de  condições  para  o  exercício  do  direito  de  ação  não  viola  o
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, preceituado pelo art. 5º, XXXV, da
Constituição da República, só se caracterizando, nas demandas em que se pleiteia o
pagamento de determinados valores pela Administração Pública ou por quem lhe
faça as vezes, a ameaça ou lesão a direito, com aptidão a ensejar a necessidade de
manifestação judicial  do Estado, após o prévio requerimento administrativo,  que
não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.

2.  Incumbe  ao  relator  negar  provimento  a  recurso  que  for  contrário  a  acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos. Inteligência do art.  932, IV,  b, do Código de
Processo Civil.

Vistos.

Raquele  Bernardo  da  Silva interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Tinto, nos Autos da Ação de
Cobrança  de  Indenização  do  Seguro  DPVAT  por  ela  ajuizada  em  face  da
Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A,  f.  14/15-v,  que
indeferiu  a  Inicial,  ao  fundamento  de  que,  não  tendo  ocorrido  requerimento
administrativo prévio de pagamento da indenização, não há interesse de agir.

Em suas Razões, f. 19/23, sustentou que o Julgado está em descompasso
com o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que instituiu o princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário, sendo desnecessário, de acordo com seu raciocínio,
que, antes de veicular seu pleito em juízo, formule qualquer requerimento na esfera
administrativa, pelo que requereu a anulação da Sentença.

O  Recurso  foi  interposto  quando  ainda  estava  em  vigor  o  Código  de



Processo Civil de 1973, cujo art. 296, parágrafo único1, dispensava a apresentação
de contrarrazões nas apelações interpostas contra o infederimento da exordial, razão
pela qual a Ré não foi intimada para contrarrazoar, f. 25.

A Procuradoria de Justiça, f. 32/34, opinou pelo provimento da Apelação,
ao  argumento  de  que  a  ausência  de  requerimento  administrativo  prévio  não
configura óbice ao acesso ao Poder Judiciário.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo,  f.  17, e dispensado do recolhimento prévio do
preparo, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça, f. 15-v, pelo que,
presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Supremo Tribunal  Federal,  no julgamento  de Recurso Extraordinário
com  repercussão  geral  reconhecida,  firmou  o  entendimento  de  que  o
estabelecimento  de  condições  para  o  exercício  do  direito  de  ação  não  viola  o
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, preceituado pelo art. 5º, XXXV, da
Constituição da República, razão pela qual é compatível com o texto constitucional
o  entendimento  de  que,  nas  demandas  em  que  se  pleiteia  o  pagamento  de
determinado  valor  pela  Fazenda  Pública  ou  por  quem lhe  faça  as  vezes,  só  se
caracteriza a ameaça ou a lesão a direito, com aptidão a ensejar a necessidade de
manifestação judicial  do Estado, após o prévio requerimento administrativo,  que
não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas2.

1 Art.  296.  Indeferida  a  petição  inicial,  o  autor  poderá  apelar,  facultado  ao  juiz,  no  prazo de  48
(quarenta e oito) horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os
autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

2 RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  REPERCUSSÃO  GERAL.  PRÉVIO  REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  E  INTERESSE  EM  AGIR.  1.  A  instituição  de  condições  para  o  regular
exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar
a  presença  de  interesse  em agir,  é  preciso  haver  necessidade  de  ir  a  juízo.  2.  A concessão  de
benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com
o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não
deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de
benefício  anteriormente  concedido,  considerando  que  o  INSS  tem o  dever  legal  de  conceder  a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se
depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma
vez  que,  nesses  casos,  a  conduta  do  INSS já  configura  o  não  acolhimento  ao  menos  tácito  da
pretensão.  5.  Tendo  em  vista  a  prolongada  oscilação  jurisprudencial  na  matéria,  inclusive  no
Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em
curso,  nos  termos  a seguir  expostos.  6.  Quanto às  ações  ajuizadas  até  a  conclusão  do  presente
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses
em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela
resistência  à  pretensão;  (iii)  as  demais  ações  que  não  se  enquadrem nos  itens  (i)  e  (ii)  ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a
dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias,
prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão.  Se o pedido for  acolhido administrativamente ou não puder ter  o  seu mérito analisado
devido  a  razões  imputáveis  ao  próprio  requerente,  extingue-se  a  ação.  Do  contrário,  estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i),
(ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início



A  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  seguida,  no
julgamento de recurso especial na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, vigente à época, aderiu ao entendimento da Corte Suprema3.

No caso, a Apelante não instruiu a Petição Inicial com prova de que não
obteve êxito em receber a indenização almejada antes da propositura da ação e,
embora não tenha sido intimada para se manifestar sobre seu interesse de agir, na
forma do art.  10  do  CPC/2015,  tal  dispositivo  não estava  em vigor  quando da
prolação da Sentença e, na própria Exordial, defendeu ela, vislumbrando a questão
preliminar, a desnecessidade do requerimento administrativo prévio.

Posto  isso,  considerando  que  o  Recurso  é  contrário  aos  Acórdãos
proferidos  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  e  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça, respectivamente, no RE 631.240/MG e no REsp 1.369.834/SP, ambos
prolatados no julgamento de recursos repetitivos, nego-lhe provimento, com
arrimo no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil em vigor.

Publique-se. Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

da  ação  como  data  de  entrada  do  requerimento,  para  todos  os  efeitos  legais.  9.  Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora
rural  informal  –  a  dar  entrada  no  pedido  administrativo  em  30  dias,  sob  pena  de  extinção.
Comprovada a  postulação administrativa,  o  INSS será intimado para  que,  em 90 dias,  colha as
provas  necessárias  e  profira  decisão  administrativa,  considerando  como  data  de  entrada  do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao
juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, Repercussão Geral, DJe 10/11/2014).

3 PREVIDENCIÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  CONCESSÃO  DE
BENEFÍCIO.  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.  NECESSIDADE.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG, JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de
benefícios  previdenciários  depende  de  requerimento  administrativo,  evidenciando  situações  de
ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido
julgamento (03/9/2014). 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de
origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao
rito do artigo 543-C do CPC (STJ, REsp 1369834/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 2/12/2014).


