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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Ricardo Valério de Souza – Adv.: Nilo Trigueiro Dantas

Apelado: HSBC Seguros (Brasil) S/A – Adv.: Tania Vainsencher

EMENTA:  DIREITO  CIVIL.  INDENIZAÃO 
SECURITÁRIA.  SINISTRO.  OCORRÊNCIA. 
COMPROVAÇÃO.  PRELIMINAR.  CARÊNCIA DA 
AÇÃO.  FALTA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL. 
INEXISTÊNCIA  DE  PLEITO  NA  VIA 
ADMINISTRATIVA.  SENTENÇA. 
ACOLHIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO 
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APELAÇÃO. 
PRELIMINAR.  DESNECESSIDADE  DE 
ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. 
PRINCÍPIO  DA  INAFASTABILIDADE  DA 
JURISDIÇÃO.  ACOLHIMENTO.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  MÉRITO.  DEBILIDADE 
PERMANENTE  DE  MEMBRO  INFERIOR 
DIREITO.  PERDA  DE  75%  DAS  FUNÇÕES. 
CONDENAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  FIXADA 
SEGUNDO TABELA  FORNECIDA PELA  SUSEP. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
- Não se faz necessário o prévio requerimento 
na via administrativa para o ingresso no Poder 
Judiciário mediante o ajuizamento de ação de 
cobrança, na busca de indenização securitária, 
sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da 
inafastabilidade da jurisdição.
–Comprovado nos autos o percentual de perda 
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da  função  de  membro  inferior  direito,  o 
segurado  tem  direito  à  percepção  de 
indenização  de  50% sobre  o  percentual  de 
perda  funcional,  cujo  resultado  deve  incidir 
sobre o valor do seguro contratado, segundo 
tabela fornecida pela SUSEP em seu endereço 
virtual.

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 
acolher  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença.  No  mérito,  por  igual 
votação, dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Ricardo 
Valério  de  Souza (fls.  169/183),  contra  sentença  (fls.  164/167) 
prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Picuí, nos autos da  Ação 
de  Cobrança  de  Seguro  c/c  Reparação  de  Danos  movida  pelo 
apelante em face do HSBC Seguros (Brasil) S/A, ora apelado.

Na sentença, o magistrado a quo extinguiu o processo 
sem resolução do mérito, fundado na existência de carência da ação por 
parte do autor, diante da falta de interesse processual, por entender que o 
autor deveria ter requerido administrativamente a indenização securitária 
antes  de  ajuizar  a  presente  demanda  judicial.  Por  fim,  condenou  o 
demandante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignado, o promovente interpôs recurso apelatório, 
alegando, preliminarmente, não ter ocorrido carência da ação, na medida 
em que não seria necessário o esgotamento das vias administrativas para 
poder buscar o Poder Judiciário para a tutela do seu direito à indenização 
securitária, em virtude do princípio da inafastabilidade da jurisdição. No 
mérito,  afirmou  que  restou  comprovada  a  lesão  por  ele  sofrida,  com 
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invalidez  permanente  do  membro  inferior  direito,  sofrendo  uma  perda 
funcional de 75%, devendo ser ressarcido no percentual de 75% sobre o 
valor contratado – R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Intimada,  a  parte  apelada  apresentou  contrarrazões 
recursais (fls. 184/193).

Instada, a Procuradoria de Justiça ofertou Parecer sem 
manifestação (fls. 205/207).

É o relatório. 

V O T O

Preliminar: carência da ação por falta de interesse 
de agir

O Apelante aduz não ter ocorrido a falta do interesse 
seu  de  agir,  em  razão  da  não  apresentação  de  requerimento 
administrativo, conforme julgou o magistrado sentenciante ao extinguir o 
feito sem resolução do mérito.

Entendo que assiste razão ao apelante.

É sabido que o entendimento dos Tribunais pátrios é no 
sentido de que a postulação do pagamento na esfera administrativa não é 
requisito  a  ser  preenchido  previamente  ao  ajuizamento  da  demanda 
judicial, não havendo que se falar em ausência do interesse de agir por 
parte do apelante, no caso dos autos, simplesmente pelo fato de o mesmo 
não ter pleiteado a indenização securitária administrativamente junto à 
apelada.

Neste sentido, vale colacionar o seguinte entendimento 
jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGUROS.  DPVAT.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  INVALIDEZ  PERMANENTE. 
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INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  É 
desnecessária  a  comprovação  da  recusa 
administrativa para o ajuizamento da ação de 
cobrança  do  seguro  obrigatório  DPVAT. 
Desconstituição da decisão que indeferiu a petição 
inicial,  prosseguindo  a  demanda  em  seus 
ulteriores  termos  APELAÇÃO  PROVIDA,  EM 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  (Apelação  Cível  Nº  
70054240445,  Quinta  Câmara Cível,  Tribunal  de  
Justiça  do  RS,  Relator:  Isabel  Dias  Almeida,  
Julgado em 25/04/2013)

Destarte,  o  esgotamento  da via  administrativa não é 
pré-requisito para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro  contra 
acidentes  pessoais.   Não  se  pode  exigir  o  prévio  requerimento 
administrativo do pagamento do mencionado seguro para que a vítima de 
acidente  o  postule  judicialmente,  sob  pena  de  afronta  ao  princípio  da 
inafastabilidade da jurisdição.

Neste  termos,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  Entretanto,  por  entender  que  a  causa 
encontra-se madura para julgamento nesta segunda instância,  passo à 
análise do mérito da demanda.

MÉRITO

A  apelante  inicialmente  alegou  ser  funcionário  da 
empresa Energisa S/A e que, quando estava em serviço, foi vítima de um 
acidente  de  trânsito  que  lhe  ocasionou  graves  lesões,  as  quais  lhe 
causaram  sequelas  permanentes  no  membro  inferior  direito.  Também 
alegou  que  a  Energisa  S/A  pagava  um  seguro  pessoal  para  cada 
funcionário, com cobertura para acidentes pessoais e demais perdas, no 
valor  de  R$  30.000,00  (trinta  mil  reais)  sob  responsabilidade  da 
seguradora apelada.

Alegou o autor, ainda, que procurou a demandada e, 
após inúmeras dificuldades impostas pela apelada para o recebimento da 
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indenização,  procurou  diretamente  as  vias  judiciais,  pedindo  que  a 
recorrida fosse obrigada a pagá-lo a indenização que lhe era devida.

Ao  compulsar  atentamente  o  caderno  processual, 
constata-se  a  existência  de  um  contrato  de  seguro  firmado  entre  a 
Energisa S/A e o HSBC Seguros (Brasil) S.A. (cópia da apólice – fl. 39), 
por  meio  do  qual  a  seguradora  estaria  obrigada  ao  pagamento  de 
indenização  aos  funcionários  daquela  empresa  no  caso  de  invalidez 
funcional permanente total por doença.

Por outro lado, o atestado de fl. 15 demonstra que o 
autor/apelante teve que permanecer afastado por 90 (noventa) dias de 
suas atividades habituais, em virtude da lesão sofrida.

Já o Perito Judicial é bastante claro ao afirmar (Laudo 
Pericial de fl. 145) que o autor sofreu fratura dos ossos da perna direita, 
em decorrência do acidente narrado na peça inicial, havendo diminuição 
definitiva  da  função  devido  ao  trauma por  ele  sofrido,  sendo  a  perda 
funcional de 75%.

Portanto,  não  há  dúvidas  quanto  à  existência  da 
obrigação securitária, bem como da extensão da lesão sofrida pelo autor. 

Outrossim,  ao  consultar  a  tabela  para  cálculo  da 
indenização em caso de invalidez permanente, no endereço eletrônico da 
Superintendência  de  Seguros  Privados  -  SUSEP: 
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor, 
verifica-se que em casos como o do presente feito, a vítima tem direito a 
50% da indenização segurada, uma vez que a perda funcional completa 
foi de um dos membros inferires (perna direita).

Logo, como o membro inferior direito do autor sofreu 
perda funcional de 75%, o autor/apelante terá direito a uma indenização 
correspondente  a  50% de  75% do  valor  da  indenização  contratada  à 
época do sinistro R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – (fls. 39 e 40). 
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Portanto,  o  autor  terá  direito  a  uma  indenização  no 
valor de R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), motivo 
pelo qual se deve julgar procedente, em parte, o pedido autoral para que 
a  demandada  seja  condenada  a  pagar  o  referido  valor,  por  ter  sido 
comprovada a existência de uma pretensão resistida, uma vez que a ré 
não efetuou o pagamento do seguro após a citação.

Em  face  do  todo  o  acima  exposto,  ACOLHO  A 
PRELIMINAR  de  NULIDADE  DA  SENTENÇA  e,  no  mérito,  DOU 
PROVIMENTO AO APELO para julgar parcialmente procedente o pedido 
inicial para condenar a HSBC Seguros (Brasil) S/A a pagar ao autor o valor 
de  R$ 5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), a título de 
indenização securitária, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros 
de  mora  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação.  Por  fim,  condeno  a 
demandada/apelada  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 
do art. 20, §3º, do CPC.

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 o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

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