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APELAÇÃO CÍVEL N.º 316468-64.2012.8.09.0051 (201293164682)

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

APELANTE:      CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

                            S/A

APELADO:        VITÓRIA MALAQUIAS MOREIRA e OUTROS

RELATOR:         DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA

                            JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 2º GRAU

VOTO

Cumpre-me  observar,  inicialmente,  que  a  sentença  recorrida  foi

publicada,  em cartório,  na  vigência  do  CPC de  1973,  motivo  pelo  qual  são  exigidos  os

requisitos  de  admissibilidade  recursal  na  forma  nele  previsto,  consoante  orientação  do

enunciado administrativo nº 02 do STJ. 

Desse modo, presentes os pressupostos objetivo e subjetivos

da admissibilidade do presentes recurso dele conheço e passo a analisá-lo, com

observância do disposto nos artigos 14 e 1.046 do novo CPC. 

 

Como relatado, cuida-se de  Apelação Cível interposta pela

CAPEMISA SEGURADORA DE  VIDA E  PREVIDÊNCIA,  em  face  da

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de

Aparecida  de  Goiânia,  Dr.  Eduardo  Perez  Oliveira,  nos  autos  de  ação  de
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cobrança,  movida  por  VITÓRIA MALAQUIAS  MOREIRA,  ANTÔNIO

BOLIVAR MOREIRA, DALVA CÉLIA MOREIRA, PATRÍCIA RENATA

MOREIRA,  VALÉRIA  MARIA  MOREIRA,  MARLENE  ALVES

MOREIRA, HELENA MARIA MOREIRA OLIVEIRA e NILVA ALVES

MOREIRA. 

Eis conclusão do édito sentencial fustigado (fls. 190/195): 

“Firme em tais razões, julgo  PARCIALMENTE PROCEDENTE o

pedido deduzido na inicial,  nos termos do artigo 269, inciso I,  do

Código de Processo Civil, e de consequência condeno a Seguradora

ré  a  pagar  aos  autores  o  prêmio  do  seguro,  com  incidência  de

correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e de juros de

mora,  desde  a  citação,  tudo  nos  exatos  termos  da fundamentação

acima.

Ante  a  comprovação  de  vínculo  obrigacional,  postergo  para

liquidação o presente dispositivo, a ser comprovado o exato valor do

prêmio do seguro.

Condeno  a  parte  ré  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos

honorários  advocatícios,  que fixo em R$ 800,00 (oitocentos  reais),

nos termos do artigo 20, §3º, do CPC.”

A presente  cizânia  prende-se  ao  fato  de  que  o de  cujos,

JOÃO  ANTÔNIO  MOREIRA,  ex-marido  da  primeira  requerente  e  pai  dos

demais, em 05/08/1982, aderiu ao plano  de seguro de vida em grupo, através do

contrato, nº 31315583, em que os alguns dos autores figuram na condição de

beneficiários (fls. 56, campo dos beneficiários). 
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O Código Civil prescreve:

“Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante

o pagamento do prêmio,  a garantir  interesse legítimo do segurado,

relativo  a  pessoa  ou  a  coisa,  contra  riscos  predeterminados.

Parágrafo  único.  Somente  pode  ser  parte,  no  contrato  de  seguro,

como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.” 

De consequência, cumpre-me manifestar sobre a prescrição

aventada pelo apelante. 

O Código Civil de 2002 estabelece em seu art. 206, § 3º,

inciso IX, o prazo de 03 (três) anos para a pretensão do beneficiário contra o

segurador. 

Todavia,  verifica-se  que  o sinistro  se  deu na  vigência  do

Código Civil de 1916, porquanto o óbito ocorreu em 31/03/1997. 

Constata-se  que  no  antigo  Código  Civil  não  tinha  uma

previsão específica  sobre a  prescrição da pretensão de beneficiários contra  a

entidade segurada, sendo-lhe, pois, aplicado a regra do então art. 177:

“As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos,

as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze)

anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas.”
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No  entanto,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  afastou  a

aplicação  da  prescrição  contida  no  art.  206  do  CC,  alhures  mencionado,

aplicando-lhe, em decorrência, o art. 205 do mesmo diploma legal.

Isto porque, a pretensão do terceiro beneficiário é pessoal e

se refere a cumprimento de obrigação concernente a prestação de fazer ou não

fazer, não se amoldando às hipóteses previstas no art. 206 e sim no art. 205 com

aplicação de prazo decenal para ajuizamento do pedido. 

Para  tanto,  a  Corte  Superior  fez  uma  diferenciação  entre

segurado e beneficiário para aferir a aplicação da prescrição decenal prevista no

art. 205 do novo Código Civil. 

Nesse sentido:

EMENTA  -  “AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.

AÇÃO DE COBRANÇA.  CONTRATO DE  SEGURO DE VIDA EM

GRUPO.  PRESCRIÇÃO.  TERCEIRO  BENEFICIÁRIO.  PRAZO

DECENAL. POLICIAL MORTO NO EXERCÍCIO DOS DEVERES DE

SUAS ATIVIDADES. SÚMULA 83/STJ. REVER O QUADRO FÁTICO

DELINEADO  PELO  ACÓRDÃO  A  QUO.IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA  7/STJ.  AGRAVO  DESPROVIDO.  1. O  prazo  para

propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de

seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do

segurado, é decenal, na vigência do Código Civil de 2002,nos termos

do seu art. 205. Súmula 83/STJ. Precedentes.2. "O policial - militar,

4



6ª CÂMARA CÍVEL
Gabinete do Desembargador Norival Santomé

______________________________________________________________________________________

civil  ou federal  -  que falece  dentro ou fora do horário de serviço,

desde que no estrito cumprimento de suas obrigações legais, faz jus à

indenização  securitária.  Aplicação  da  Súmula  n.  83/STJ" (AgRg  no

AREsp  365872/SP,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,  Terceira

Turma,  julgado  em  28/04/2015,  DJe  04/05/2015).  3.  Infirmar  as

conclusões do acórdão recorrido acerca do fato de o agente estar ou

não no exercício dos deveres inerentes de suas funções demandaria o

reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,  o  que  é  vedado

nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, Terceira Turma, AgRg mp 

RESp 1553597/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. Em 

21/11/2015, Dje de 09/12/2015). 

EMENTA - “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SEGURO  DE  VIDA.

INDENIZAÇÃO.  CORRETORA  DE  SEGUROS.  LEGITIMIDADE

PASSIVA AD  CAUSAM.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA  Nº  282/STF.  PRESCRIÇÃO.  AÇÃO  DE  TERCEIRO

BENEFICIÁRIO.  PRAZO  DECENAL.  ANÁLISE  DE  DISPOSITIVO

CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Para que se configure

o  prequestionamento  não  basta  que  a  parte  recorrente  devolva  a

questão controvertida para o tribunal, é necessário que a causa tenha

sido decidida  à luz  da legislação  federal  indicada,  bem como seja

exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados e a tese

recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao

caso concreto.  Súmula nº 282/STF.2. O prazo prescricional  para a

propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro

beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos
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termos do art.  205 do CC. Logo, não deve haver confusão com a

figura do próprio segurado, ocasião em que se aplica o prazo do art.

206, § 1º, II, do CC, ou com o beneficiário de seguro obrigatório

(DPVAT),  hipótese  do  art.  206,  §  3º,  IX,  do  CC.3.  Não  cabe  ao

Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  recurso  especial,  o  exame  de

eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal,ainda que para

o fim de prequestionamento,  sob pena de usurpação dacompetência

reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (STJ, Terceira Turma, AgRg

no ARESP 412267/RJ, rel.  Min. Ricardo Villas  Bôas Cuevas,  j.  Em

25/08/2015 e DJE de 02/09/2015). 

In casu, como os beneficiários propuseram ação em face da

seguradora, visando o recebimento do seguro, o prazo a ser aplicado é o previsto

no art. 205, do Código Civil, ou seja de dez anos:

“A prescrição ocorre em 10 (dez) anos, quando a lei  não lhe haja

fixado prazo menor.” 

Ajuizada a ação em 30/08/2012, não tendo transcorrido mais

da metade do prazo vintenário da lei anterior entre a data da morte e a entrada

em vigor do Novo Código, nos termos do art. 2.028, passou a ser aplicável o

prazo prescricional previsto no art. 205, do Código Civil, computado a partir da

entrada em vigor da lei nova (11.01.2003). Destarte, quanto ao lapso entre a data

de  entrada  em  vigor  no  novo  Código  Civil  e  o  pedido,  destaco  não  ter

transcorrido o lapso prescricional de dez anos da pretensão da parte autora, já

que a ação foi ajuizada em 30/09/2012 (fl. 03).

Em assim sendo,  fica  afastada  a  preliminar  de prescrição
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aventada pela apelante. 

Nas  razões  meritórias,  a  recorrente  alega  que  o plano do

pecúlio  I,  contrato  33315583,  foi  cancelado  por  falta  de  pagamento  das

contribuições a partir da competência 03/1996. 

Compulsando os autos, verifica-se que os apelados juntaram

contracheques  do  segurado,  desde  abril  de  1994  a  dezembro  de  1994,

comprovando  o  desconto  a  favor  da  Capemisa,  todavia,  não  se  comprova  a

incidência  da  contribuição até  o evento  morte  do  segurado que ocorrera  em

31/03/1997. 

De  consequência,  a  recorrente  atendendo  solicitação  dos

recorridos, enviou, em 12/12/2011, correspondência afirmando que o contrato

tinha  sido  cancelado  por  falta  de  pagamento,  ficando  extintas  as  obrigações

contratuais de ambas as partes. 

Embora,  o cancelamento do contrato tenha ocorrido sem a

interpelação judicial ou extrajudicial para que constituísse o devedor em mora,

alertando-o para a rescisão contratual por falta de pagamento, o segurado deixou

de pagar o prêmio desde de março de 1996. Quando de seu falecimento que se

dera em 31 de março de 1997, a inadimplência era contumaz, perfazendo um

total de 13 (treze) meses sem pagamento. 

No  entanto,  em  virtude  da  quantidade  de  parcelas  não
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adimplidas  não  se  pode  considerar  que  o  período  de  inadimplência  seja

classificado como mero atraso. 

Vale aqui, então, registrar julgado do Superior Tribunal de

Justiça:

EMENTA  -  “SEGURO  DE  VIDA.  ATRASO  NO  PATGAMENTO.

AUSÊNCIA  DE  INTERPELAÇÃO.  Normalmente,  para  que  se

caracterize mora no pagamento as prestações relativas ao prêmio é

necessária a interpelação do segurado. Mero atraso não basta para

desconstituir  a  relação contratual.  A cláusula  de  cancelamento  do

seguro sem prévia notificação deixa de ser abusiva,  se o segurado

permanece em mora há mais de 15 (quinze) meses. Em homenagem à

boa-fé e a lógica razoável, atraso superior a um ano não pode ser

qualificado  como  “mero  atraso  no  pagamento  de  prestação  do

prêmio do seguro.” (Resp 316.522/PASSARINHO, grifei). A ausência

de interpelação por parte da seguradora não assegura, no caso,  o

direito  da  indenização  securitária).” (STJ,  Terceira  Turma,  Resp

842408/RS,  Rel  Min.  HUMBERTO GOMES DE BARROS,  DJ de

04/12/20166).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:  

EMENTA - “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO

DE VIDA.  INADILPLÊNCIA.  AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO.  1-

Em regra, para a configuração da mora no pagamento  relativo ao

prêmio,  faz-se  necessária  interpelação  do segurado,  sendo  o  mero
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atraso insuficiente para desconstituir a relação contratual, no entanto,

o  inadimplemento  de  parcelas  superior  ao  período  de  quinze  (15)

meses não pode ser entendido como simples atraso, o que inclusive

afasta  a  abusividade  da  cláusula  de  cancelamento  do  seguro  sem

prévia interpelação do segurado. 2- Em homenagem ao princípio da

boa-fé  contratual  e  conforme  precedente  do  STJ,  não  se  pode

considerar  que a inadimplência  no pagamento de  21  parcelas  do

contrato de seguro ainda possibilite o recebimento da indenização.

APELO  CONHECIDO E DESPROVIDO.  SENTENÇA MANTIDA,”

(TJGO,  Sexta  Câmara  Cível,  Apelação  Cível  200792573552,  Red.

GERSON SANTANA CINTRA, DJ de 31/01/2012).  

EMENTA - “APELAÇAO. CONTRATO DE SEGURO. ATRASO NO

PAGAMENTO.  AUSENCIA  DE  INTERPELACAO.  1-EM

HOMENAGEM  AO  PRINCIPIO  DA BOA-FE,  O  ATRASO  DE

QUASE  5(CINCO)  ANOS  NAO  PODE  SER  QUALIFICADO

COMO MERO ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO

PRÊMIO  DO  SEGURO. NESSE  CASO,  A  AUSENCIA  DE

INTERPELACAO POR PARTE DA SEGURADA NAO GARANTE O

DIREITO A INDENIZACAO SECURITARIA. 2-SE A PARTE AUTORA

NAO  LOGRA  EXITO  EM  DEMONSTRAR  A  EXISTENCIA  DAS

RELACOES CONTRATUAIS RELATIVAS AO SEGURO, INDEVIDA

A  COBERTURA  SECURITARIA  RECLAMADA.  RECURSO

CONHECIDO  E  IMPROVIDO." (TJGO,  Quarta  Câmara  Cível,

Apelação  Cível  122728-4/188,  rel.  DR.JAIR XAVIER FERRO,  DJ

105, de 09/06/2008).

Diante do exposto, em homenagem ao princípio da boa-fé
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contratual, não há de se considerar que a inadimplência no pagamento de 13

(treze) parcelas, ou seja, mais de 1 (um) ano, seja entendida como mero atraso.

Houve,  sim,  inadimplência  por  parte  do  segurado.  Logo,  diante  desta

peculiaridade,  a  ausência  da  interpelação  pessoal  não  garante  o  direito  à

indenização. 

Em assim sendo,  conheço do recurso de apelação cível e

dou-lhe  provimento para  reformar  a  sentença  a  quo no  sentido  de  julgar

improcedente o pedido contido na exordial. 

De  consequência,  inverto  o  ônus  de  sucumbência  para

condenar  a  parte  autora/apelada  ao  pagamento  das  custas  processuais  e

honorários advocatícios no importe fixado na sentença impugnada (R$.800,00).

No entanto, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a

exigibilidade desta condenação, por 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da

Lei nº 1.060/50. 

É como voto.

Goiânia,  

DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 2º GRAU

RELATOR

1
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AP  ELAÇÃO CÍVEL N.º 316468-64.2012.8.09.0051 (201293164682)

COMARCA DE APARECIDA DE GOIÂNIA

APELANTE:    CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA 

                           S/A

APELADO:        VITÓRIA MALAQUIAS MOREIRA e OUTROS

RELATOR:         DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA

                            JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM 2º GRAU

EMENTA  –  SEGURO  DE  VIDA.  PRESCRIÇÃO

AFASTADA.  BENEFICIÁRIO.  PRAZO  DECENAL.

ATRASO  NO  PAGAMENTO  DE  PRESTAÇÕES.

AUSÊNCIA PRÉVIA DE  CONSTITUIÇÃO  DE  MORA.

POSSIBILIDADE  DE  AUTOMÁTICO

CANCELAMENTO.   I  –  O  prazo  para  a  propositura  de

indenização pelo beneficiário de contrato de seguro de vida é

decenal, o que não se confunde com a figura do segurado,

aplicando,  destarte,  o  art.  205  do  Código  Civil,  ficando

afastada a preliminar de prescrição.  II  – Em regra,  para a

configuração da mora no pagamento relativo a prêmio, faz-

se necessária interpelação do segurado, sendo o mero atraso

insuficiente  para  desconstituir  a  relação  contratual,  no

entanto, o inadimplemento das parcelas durante o período de

13 (treze) meses, ou seja, mais de 1 (um) ano, não pode ser

considerado  como  mero  atraso.  III  –  Em  homenagem  ao

princípio  da  boa-fé  contratual  e  consoante  precedente  do
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Superior Tribunal de Justiça, não se pode considerar que a

inadimplência  no  pagamento  de  13  (treze)  parcelas  do

contrato  de  seguro  de  vida,  possibilite  o  pagamento  da

indenização. APELO CONHECIDO E PROVID5O.  

 ACÓRDÃO

                              Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de

Apelação Cível nº 316468-64, acordam os integrantes da 3ª Turma Julgadora da

6ª Câmara Cível,  a  unanimidade,  em CONHECER E PROVER o apelo,  nos

termos do voto do Relator.

        Presidiu a sessão o Des. Jeová Sardinha de Moraes.

   Votaram  com  o  relator  o  Desembargador  Jeová

Sardinha de Moraes e o Dr. Wilson Safatle Faiad (substituto da  Des.  Sandra

Regina Teodoro Reis).

      Esteve presente à sessão o ilustre Procurador de Justiça

Dr. Rodolfo Pereira Lima Júnior.

        Goiânia, 26 de abril de 2016.

            DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA 

               Juiz de Direito Substituto em 2º Grau  

         Relator
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