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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 
EM GRUPO. INVALIDEZ. PAGAMENTO PARCIAL. 
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  ANUAL. 
INTELIGÊNCIA DO  ARTIGO  206,  §1º,  INCISO  II, 
DO  CÓDIGO  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO 
COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECURSO 
INTERPOSTO  PELO  AUTOR.  ALEGAÇÃO  DE 
INCIDÊNCIA  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL 
QUINQUENAL  ESTABELECIDO  NO  ART.  27  DO 
CDC.  PRAZO  ANUAL.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. 

-  “A ação de cobrança de indenização fundada em 
contrato de seguro, por ser inerente à relação entre  
segurado e segurador e não relacionada a defeito do  
serviço,  sujeita-se  ao  prazo  prescricional  ânuo  
previsto  no  Código  Civil  e  não  ao  de  cinco  anos,  
preconizado pelo  art.  27  do Código de Defesa do  
Consumidor.” (STJ -  REsp 1014747/SC)

Vistos, etc. 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por José Ivan Dias dos 

Santos contra sentença (fls. 269/272) proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara 

Cível de Campina Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de 

Indenização  Securitária  por  ele  movida em face  de  Princesa  Corretora  de 

1



Apelação Cível nº 0019074-67.2010.815.0011

Seguros e Tokio Marine Seguradora S/A, julgou prescrita a ação, aplicando à ação o 

prazo  prescricional  anual  do  art.  206,  §1º,  inciso  II,  letra  “b”,  do  Código  Civil,  

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, inciso IV, do 

CPC. 

Inconformado,  o  autor  interpôs  o  presente  Apelo  (fls.  277/285), 

alegando a não ocorrência da prescrição, afirmando que o prazo prescricional seria 

quinquenal,  pela  aplicação  do  art.  27  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  ao 

contrato de seguro, não incidindo o art. 206, §1º, II, do Código Civil. 

Contrarrazões às fls. 289/292 e 293/302.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

desprovimento do Apelo (fls. 309/312).

É o relatório. 

DECIDO

A questão é de fácil deslinde. 

Exsurge dos autos que José Ivan Dias dos Santos, ao ser admitido 

na Empresa Viação Planalto de Campina Grande Ltda no cargo de motorista, no ano 

de 2001, aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo que esta empresa mantinha 

com PRINCESA CORRETORA DE SEGUROS e REAL SEGUROS – ABN AMRO, 

pagando mensalmente, através de desconto em folha de pagamento, a quantia de 

R$11,08 (onze reais e oito centavos). 

Após um acidente de trabalho,  ocorrido em janeiro  de 2003,  que 

ocasionou a perda total do olho direito, o autor ficou afastado de suas funções por  

cinco anos, recebendo durante esse período auxílio acidente pelo INSS.

Em 2007, o promovente voltou a trabalhar na empresa, readaptado 

na função de auxiliar de tráfego, devido a impossibilidade de exercer o mister de  
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motorista. 

Pleiteia, assim, por meio da presente Ação Ordinária de Cobrança, 

ajuizada em 09 de julho de 2010, o recebimento da Apólice do Seguro, no valor de 

40  (quarenta)  vezes  o  valor  do  último  salário  (R$1.264,55),  que  corresponde  a 

R$50.582,00 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e dois reais). 

O  magistrado  a  quo,  julgou  prescrita  a  pretensão  do  Apelante, 

aplicando ao caso o artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil, que estabelece: 

Art. 206. Prescreve:

§1º Em um ano: 

(…)

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a 
deste contra aquele, contado o prazo: 

a)  para  o  segurado,  no  caso  de  seguro  de 
responsabilidade  civil,  da  data  em  que  é  citado  para 
responder à ação de indenização proposta pelo terceiro 
prejudicado,  ou  da  data  que  a  este  indeniza,  com  a 
anuência do segurador; 

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador 
da pretensão; 

Na ocasião, ressaltou o Juiz que mesmo considerando o pagamento 

administrativo no importe de R$9.307,28 (nove mil, trezentos e sete reais e vinte e 

oito centavos) realizado pela seguradora em maio de 2009, como termo inicial do 

prazo prescricional, a pretensão do autor estaria prescrita já que a ação foi ajuizada 

em 09 de julho de 2010 (fl. 271). 

Inconformado, o autor alega que o prazo prescricional na espécie é 

o estabelecido no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, cinco 

anos. 

Pois bem. 

3



Apelação Cível nº 0019074-67.2010.815.0011

A sentença não merece reparos. 

Não  se  aplica  ao  caso  o  artigo  27  do  Código  de  Defesa  do 

Consumidor, in verbis: 

Art.  27.  Prescreve  em  cinco  anos  a  pretensão  à 
reparação pelos danos causados por fato do produto ou 
do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-
se  a  contagem do  prazo  a  partir  do  conhecimento  do 
dano e de sua autoria. 

O STJ já assentou que o prazo prescricional da ação de cobrança 

de indenização fundada em contrato de seguro, por ser inerente à relação entre 

segurado e segurador e não relacionada a defeito do serviço, sujeita-se ao prazo 

prescricional ânuo previsto no Código Civil e não o quinquenal, preconizado pelo art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
INDENIZAÇÃO.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO. 
INVALIDEZ  PERMANENTE.  CÂNCER  DE  MAMA. 
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL 
DA CONTAGEM.  SÚMULA STJ/278. DATA DA CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO 
ATÉ  RESPOSTA  DEFINITIVA  DA  SEGURADORA  EM 
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA STJ/229. 
INAPLICABILIDADE.
I  -  A ação de cobrança de indenização fundada em 
contrato de seguro, por ser inerente à relação entre 
segurado e segurador e não relacionada a defeito do 
serviço,  sujeita-se  ao  prazo  prescricional  ânuo 
previsto  no  Código  Civil  e  não  ao  de  cinco  anos, 
preconizado  pelo  art.  27  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor.
II  -  Consoante  a  jurisprudência  pacífica  desta  Corte,  o 
termo  inicial  do  prazo  prescricional  ânuo,  na  ação  de 
indenização,  é a data em que o segurado teve ciência 
inequívoca da incapacidade laboral (Súmula STJ/278), o 
que no presente caso ocorreu com a elaboração do laudo 
médico.
III - Embora a Súmula 229 deste Tribunal disponha que "o 
pedido  do  pagamento  de  indenização  à  seguradora 
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha 
ciência  da  decisão",  é  iniludível  que  tal  regra  só  terá 
aplicação  quando  o  requerimento  administrativo  for 
formulado ainda dentro do prazo prescricional, o que não 
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se verifica, na hipótese.
Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1014747/SC,  Rel.  Ministro  SIDNEI 
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  22/02/2011, 
DJe 02/03/2011) 

Como  bem  ressaltou  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  em  seu 

parecer “a ação de reparação de danos por fato do produto ou serviço decorre dos  

chamados acidentes de consumo, ou seja,  quando o serviço prestado de forma  

deficiente gera danos ao consumidor, sendo certo que, no caso de cobrança de  

indenização  securitária,  a  responsabilidade  civil  dimana  do  inadimplemento  

contratual, que não tem qualquer relação com o defeito do produto ou serviço”. 

 Mesmo nos casos em que se pleiteia a complementação do seguro, 
o STJ entende que o prazo prescricional é de um ano. A propósito: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
AÇÃO  PARA  COMPLEMENTAR  INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA.  PRESCRIÇÃO.  TERMO  INICIAL. 
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
I  -  A ação para  complementar  indenização  securitária 
prescreve em um ano, tendo como termo inicial a data 
de  ciência,  pelo segurado,  do  pagamento  incompleto. 
(REsp 842688/SC, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE 
BARROS) II - Em âmbito de recurso especial não há campo 
para  se  revisar  entendimento  assentado  em  provas, 
conforme  está  sedimentado  no  enunciado  7  da  Súmula 
desta Corte.
III - Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  Ag  1286984/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  17/06/2010,  DJe 
01/07/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CIVIL.  CONTRATO  DE  SEGURO.  INDENIZAÇÃO. 
COMPLEMENTAÇÃO.  PRESCRIÇÃO ÂNUA.
1.  Consoante jurisprudência desta Corte, prescreve em 
um  ano  a  ação  para  complementar  indenização 
securitária, a contar da data de ciência, pelo segurado, 
do pagamento incompleto. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  1033535/DF,  Rel.  Ministro  VASCO  DELLA 
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  06/10/2009,  DJe 
21/10/2009)
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Por oportuno, colaciono ainda o seguinte julgado: 

SEGURO  DE  VIDA.  COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA. 
DOENÇA  TERMINAL.  PROVA  PERICIAL.  NÃO 
REALIZAÇÃO.  CERCEAMENTO  DEFESA 
INEXISTENTE.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  NÃO 
INTEGRAÇÃO.  COBERTURA NEGADA.  INDENIZAÇÃO 
PREVISTA NO  CONTRATO  DE  SEGURO.  RECLAMO 
RECURSAL DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para 
o exercício das ações de cobrança de seguro de vida é de 
um ano, computado esse prazo da data da ciência do fato 
gerador  da pretensão,  conforme resulta da letra do art. 
206, § 1º II,  'b'  do Código Civil  e da Súmula nº 101 do 
Superior Tribunal de Justiça. 2 No caso de indenização 
securitária decorrente de doença terminal, embora difícil a 
tarefa de determinar com exatidão a data a partir da qual 
se confere o estado terminal do paciente, o marco inicial 
de prescrição flui a contar da data em que se constatou 
ser  irreversível  o  quadro  clínico  do  paciente,  após  o 
tratamento  da  moléstia.  3  Inexiste  cerceamento  de 
defesa,  em  razão  do  julgamento  antecipado  da  lide, 
quando os elementos de convicção contidos no caderno 
processual,  permitem  aquilatar  de  forma  suficiente  a 
existência da doença que acomete a postulante, erigida 
na  inicial  como  causa  de  pedir,  e  a  sua  intensidade, 
cabendo  ao  julgador  apenas,  e  nada  mais,  aplicar  aos 
fatos delineados o correspondente direito. 4 Comprovado 
nos autos o estado terminal da paciente, decorrente de 
moléstia grave, e havendo na apólice de seguro previsão 
expressa  de  cobertura  para  doença  terminal,  faz  jus  a 
segurada  à  percepção  da  indenização  contratada.  5 
Consagra a jurisprudência pátria o entendimento quanto a 
ser abusiva e, pois, ilegal, a cláusula que, em contrato de 
seguro, estipula o prazo máximo de 6 (seis) meses para 
vir a óbito o paciente, devendo tal situação ser inclusive 
certificada por laudo pericial. (TJSC; AC 2014.079907-6; 
Brusque; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José 
Trindade dos Santos; Julg. 22/01/2015; DJSC 28/01/2015; 
Pág. 74) 
  

Incidente na espécie a Súmula 101 do STJ:

“A  ação  de  indenização  do  segurado  em  grupo  
contra a seguradora prescreve em um ano”.

O artigo 557, caput, do CPC, autoriza o relator a negar seguimento 

ao  recurso  quando  em  confronto  com  súmula  ou  jurisprudência  dominante  do 
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respectivo tribunal ou de tribunal superior. 

Destarte,  estando  o  recurso  em  confronto  com  jurisprudência  e 

súmula do STJ, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO AO APELO.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

João Pessoa, ___de janeiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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