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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003523-92.2014.815.0371.
Origem : 7ª Vara da Comarca de Sousa. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Araquem de Sousa Albuquerque.
Advogado : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB 11.984).
Apelado : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Vinícius Barros de Vasconcelos (OAB/PB 22.018-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DO
SEGURO DPVAT.  INDEFERIMENTO DA INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA
DO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESACERTO  DA  SENTENÇA  TERMINATIVA.
ANULAÇÃO  DA  DECISÃO.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

- De acordo com o art. 321, do Código de Processo Civil,
se o petição inicial não preencher os requisitos do art. 319
e 320 ou que apresente defeito ou irregularidade capaz de
dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve oportunizar
ao autor a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso  o  promovente,  mesmo sendo  intimado  para  tanto,
descumprir a diligência, o magistrado indeferirá a petição
inicial.

-  Constata-se  claramente  que  houve  uma  falta  de
razoabilidade na extinção do feito sem resolução meritória.
Isso  porque,  como  relatado  acima,  o  autor  indicou  as
razões de fato e de direito do pedido de indenização do
seguro  DPVAT,  sendo  irrazoável  a  determinação  de
juntada  de  processo  administrativo  em  poder  da
seguradora, ainda mais quando se trata de complementação
do seguro.

Apelação Cível nº 0003523-92.2014.815.0371. 1



VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  dar  provimento  ao
recurso para cassar a sentença, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Arakem  de  Sousa
Albuquerque contra a sentença (fls. 49) proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara
da Comarca de Sousa que, nos autos da  Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
movida  em face da  Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito.

Na peça de ingresso, o autor narrou que foi vítima de acidente de
trânsito em 28 de outubro de 2013, causando deficiência mental. Aduziu que foi
pago  na  via  administrativa  o  valor  de  R$  1.687,50.  Ao  final,  requereu  a
complementação da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 11.812,50 (oito
mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Foi  proferido  despacho,  determinando  a  juntada  de  cópia  do
requerimento administrativo do seguro DPVAT, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena
de extinção (fls. 43).

A parte autora apresentou petição,  afirmando que o procedimento
integral encontra-se com a promovida (fls. 45).

Sobreveio, então, sentença terminativa (fls. 68/69), cujo dispositivo
transcrevo:

“Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o
que faço com arrimo no parágrafo único do art. 321 da
lei  13.105/15,  por  consequência,  EXTINGO  O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485,
inciso I, do NCPC).
Condeno  a  parte  autora  ao  pagamento  das  custas
processuais  suspensa  sua  exigibilidade  em  face  da
gratuidade da justiça deferida”. (fls. 49).

Inconformado,  o  demandante  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
53/55v), alegando que fez requerimento administrativo para recebimento do seguro
DPVAT, conforme prova nos autos. Ainda destaca que o processo administrativa
encontra-se  com  a  empresa  recorrida,  sendo  impossível  o  cumprimento  da
determinação de emenda a inicial. Ao final, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões ofertadas (fls. 60/67).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou parecer (fls. 73/76), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO.
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Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise das
alegações recursais.

Compulsando-se  atentamente os  argumentos  existentes  no  encarte
processual, vê-se que há motivos para a reformulação do decisório em questão.

Colhe-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao verificar a
ausência  do  processo  administrativo  de  requerimento  do  seguro  DPVAT,
determinou a intimação da parte autora, ora recorrente, para providenciar a juntada,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

O autor, ora insurgente, por sua vez, em atendimento à determinação
judicial,  apresentou  petição,  informando  que  o  processo  administrativo  integral
encontra-se em poder da seguradora.

Pois bem. Como é cediço, o juiz condutor do processo, ao observar
alguma falha na peça de ajuizamento da demanda,  deve oportunizar ao autor a
emenda à inicial, configurando a inércia do promovente ou o seu não cumprimento
a contento uma causa extintiva do feito pelo indeferimento da exordial, conforme
art. 321, do CPC/2015 (antigo art. 284, do CPC/1973).  Vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche  os  requisitos  dos  arts.  319  e  320  ou  que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o  julgamento  de  mérito,  determinará  que  o  autor,  no
prazo  de  15  (quinze)  dias,  a  emende  ou  a  complete,
indicando  com  precisão  o  que  deve  ser  corrigido  ou
completado”.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial”. 

No caso dos autos,  ao contrário do entendimento do douto juiz de
primeiro grau, vislumbro que a determinação de juntada do processo administrativo
é totalmente desnecessária e já houve o esclarecimento, no bojo da inicial, de que a
pretensão  autoral  é  a  complementação  da  indenização  recebida  na  via
administrativa, inclusive foi juntado o documento de fls. 10 fazendo referência ao
sinistro nº 2014/335228.

Logo, constata-se claramente que houve uma falta de razoabilidade
na extinção do feito sem resolução meritória. Isso porque, como relatado acima, o
autor indicou as razões de fato e de direito do pedido de indenização do seguro
DPVAT, sendo irrazoável a determinação de juntada de processo administrativo em
poder da seguradora, ainda mais quando se trata de complementação do seguro.

Acerca  da  desnecessidade  de  juntada  de  requerimento  na  via
administrativa, quando se trata de complementação de seguro obrigatório DPVAT,
vejamos o seguinte julgado do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
DIFERENÇA  DA  INDENIZAÇÃO  DO  SEGURO
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OBRIGATÓRIO  DPVAT.  INEXISTÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  RELATIVO  AO
PAGAMENTO DA DIFERENÇA. DESNECESSIDADE. I -
O interesse processual decorre da necessidade e utilidade
do  processo  e  somente  existirá  quando  a  pretensão
autoral  puder  ser  alcançada  pelo  provimento
jurisdicional.  II  -  Segundo o  entendimento  do Supremo
Tribunal  Federal,  nas  ações  de  cobrança  do  seguro
DPVAT é necessária a realização de prévio requerimento
administrativo.  III  - Buscando  a  parte  apenas  o
pagamento  de  complementação  da  indenização
supostamente recebida administrativamente, não há que
se falar em falta de interesse processual. IV -  Recurso
conhecido  e  provido.  (TJMG-  Apelação  Cível
1.0393.14.002541-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Vicente  de
Oliveira  Silva  ,  10ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento  em
22/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016) 

Não se pode perder de vista que a exegese processual, ainda que sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973, deve ser feita com temperamento,
deixando-se de lado o excessivo formalismo, para, assim, buscar-se a efetividade
do processo. O Direito, enquanto sistema, deve ter no processo um instrumento de
realização da justiça, tendente à pacificação dos conflitos sociais. Nessa linha de
raciocínio,  o  direito  processual  deve  ser  aplicado,  antes  de  tudo,  buscando  a
realização da justiça e pacificação social.

Sobre o tema, desde antes da iminente aprovação do Novo Código
de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já procurava adaptar as normas
processuais  civis  ao  aspecto  constitucional,  inserindo  em  sua  interpretação  os
valores fundamentais erigidos pelo legislador constituinte como estruturantes do
processo civil democrático.  A saber, confira-se o julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  LAVRATURA  DE  SUBSTABELECIMENTO
SEM  RESERVA  DE  PODERES.  CISÃO  DE
PATROCÍNIO, CORROBORADO PELOS POSTERIORES
ATOS  PROCESSUAIS,  IMPORTANDO  EM
REVOGAÇÃO  TÁCITA  DE  ANTERIOR
SUBSTABELECIMENTO  QUE  CONFERIA  PODERES
EM  RELAÇÃO  A  TODOS  OS  LITISCONSORTES.
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART.  191 DO
CPC.  PRAZO  EM  DOBRO  PARA  RECORRER.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
E DO FIM SOCIAL DO PROCESSO. (…) 3.  Ademais,
não se pode olvidar que a parte agravante impugna, no
agravo  de  instrumento  manejado  na  origem,  o  laudo
pericial homologado pelo juízo em fase de liquidação -
esta realizada em ação de dissolução parcial de sociedade
e  apuração  de  haveres  -,  alegando  estarem  presentes
diversos equívocos contábeis que elevaram sobremaneira
o valor a ser pago ao sócio retirante, a inviabilizar por
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completo  a  atividade  empresarial.  Dessa  sorte,  a
manutenção  do  acórdão  proferido  pelo  Tribunal  de
origem  privilegiaria  o  formalismo  exacerbado  em
sacrifício da instrumentalidade das formas e do escopo de
pacificação social do processo por meio da justa solução
de conflitos, o que não significa o menosprezo da técnica,
mas a aplicação dos  princípios  e  institutos  processuais
que  atendam  às  finalidades  sociais,  políticas  e
econômicas dos envolvidos. 4. Agravo regimental provido
para  conhecer  do  agravo  nos  próprios  autos  e  dar
provimento  ao  recurso  especial,  a  fim  de  afastar  a
intempestividade do agravo de instrumento. (STJ,  AgRg
no  AREsp  499.408/RJ,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL
GALLOTTI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015,
DJe 13/03/2015).

“RECLAMAÇÃO.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO.
ASTREINTES.  EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO
FORAM  ACOLHIDOS.  APELAÇÃO  IMPROVIDA.
EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  REJEITADOS.
DECISÃO  DO  STJ  RECONHECENDO  OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO  NO  ACÓRDÃO.  RETORNO  DOS
AUTOS  Á  ORIGEM.   TRIBUNAL  ESTADUAL  QUE
REALIZA  NOVO  JULGAMENTO  DA  APELAÇÃO  AO
INVÉS  DE  APRECIAR  OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO À DECISÃO DO
STJ  QUE  NÃO  ACARRETA  A  NULIDADE  DO
JULGADO.  PRINCÍPIO  DA  INSTRUMENTALIDADE.
APLICAÇÃO. (…) V -  O cunho teleológico do processo
deve prevalecer sobre o formalismo exacerbado, sob pena
de se prestigiar o rito em detrimento da efetividade da
atuação  jurisdicional.  Reclamação  julgada
improcedente”. (STJ, Rcl 2.753/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI,  SEGUNDA SEÇÃO,  julgado  em  09/09/2009,
DJe 02/10/2009). (grifo nosso).

A interpretação  finalística  dada  às  normas  processuais  civis  pela
melhor jurisprudência – apenas exigindo a formalidade minimamente necessária
para a garantia da segurança jurídica e observando a necessidade de distribuição de
justiça  e  pacificação  aos  conflitos  sociais  –  foi  consolidada  pelo  legislador  na
Codificação  de  2015.  O  novo  diploma  processual  consagrou  o  princípio  da
primazia  da  decisão  de  mérito,  inserindo  em  todo  o  decorrer  da  codificação
dispositivos  que  reforçam  uma  das  normas  fundamentais  do  processo  civil,
preconizadas no art. 6º, in verbis:

“Art.  6º  Todos os  sujeitos  do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva”.
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O  princípio  da  primazia  da  decisão  de  mérito  –  que  deixa  a
terminação do feito sem resolução meritória apenas para a última e estritamente
necessária  alternativa  a  ser  tomada  pelo juízo  a  quo – é  coadunado  com o da
cooperação entre todos os sujeitos do processo, incluído o magistrado condutor do
feito. 

Todo  esse  ideário  valorativo  já  era  defendido  pela  doutrina
majoritária  e  vinha  sendo  aplicado  pela  melhor  jurisprudência,  devendo  o
encerramento  do  feito,  sem  resposta  definitiva  ao  jurisdicionado,  ser  medida
aplicável aos vícios insanáveis, ou após a constatação de desídia pela parte contra a
qual  proferida,  bem  como  sendo  assente  a  necessidade  de  observância  de  um
modelo de processo cooperativo.

Na situação dos  autos,  resta  incabível  o indeferimento da petição
inicial  com a  consequente  extinção do processo,  medida  por  demais  gravosa  e
contrária  aos  modernos  princípios  do  processo  civil,  que  constitui,  a  rigor,
formalismo exacerbado.

Dessa forma, a declaração de nulidade processual é medida que se
impõe, fazendo-se necessário o retorno do feito ao juízo a quo para fins de regular
prosseguimento.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO para cassar a sentença combatida, determinando, por conseguinte,
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio Ramalho
Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com jurisdição plena, em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de
março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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