
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004943-58.2008.815.0011 — 10ª Vara Cível de Campina Grande
RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides.
1ª APELANTE : Geraldo Alves da Silva.
ADVOGADO     : Patrícia Araújo Nunes (OAB/PB 11.523)
2º APELANTE  : Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A
ADVOGADO   :  Karla  Capela  Morais (OAB/PE  21.567)  e  Roberto  Gilson  Raimundo  Filho
(OAB/PE 18+558).
APELADO        : Os mesmos.

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS — CONTRATO DE SEGURO DE VIDA — PRESTAÇÕES
DESCONTADAS DO VENCIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
SEM  AUTORIZAÇÃO  —  PEDIDO  DE  DEVOLUÇÃO  DOS
VALORES — PROCEDÊNCIA PARCIAL — IRRESIGNAÇÃO — 1ª
APELAÇÃO  DO  PROMOVENTE  —  PLEITO  DE
RECONHECIMENTO  DO  DANO  MORAL —  2ª  APELAÇÃO  DA
SEGURADORA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA —
CONTRATO FIRMADO COM OUTRA SEGURADORA — MESMO
GRUPO  ECONÔMICO  —  REJEIÇÃO  —  PREJUDICIAL  DE
MÉRITO — PRESCRIÇÃO — SEGURADOR E BENEFICIÁRIO —
PRAZO  DECENAL  —  ART.  205  DO  CC  —  REJEIÇÃO  —
LEGALIDADE DA INCLUSÃO DO SEGURADO NA APÓLICE —
MATÉRIA  JÁ  DECIDIDA  E  SUMULADA  ATRAVÉS  DO
INCIDENTE  DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  N.º
2000723-40.2013.815.0000 — SÚMULA 44 DO TJPB — DEVOLUÇÃO
INDEVIDA  — REFORMA DA SENTENÇA — PROVIMENTO DO 2º
APELO — RECURSO DO APELANTE JULGADO PREJUDICADO. 

— É entendimento jurisprudencial pacífico que, tratando-se de empresas
pertencentes  ao  mesmo  grupo  econômico,  não  há  que  se  falar  em
ilegitimidade passiva quando o autor ajuíza ação contra uma ou mais das
empresas que compõem o conglomerado.

—  Sobre  a  prescrição  não  deve  haver  confusão  entre  segurador  e
beneficiário,  porquanto  são  regidos  por  prazos  prescricionais  distintos.
Com  efeito,  em  se  tratando  de  seguro  de  vida  requerido  por  terceiro



beneficiário  e  não  pelo  próprio  segurado,  o  prazo  prescricional  é  o
decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 

— A matéria foi discutida pelos Desembargadores do Egrégio Tribunal de
Justiça  da  Paraíba,  através  de  Incidente  de  Uniformização  de
Jurisprudência n.º 2000723-40.2013.8150000, tendo-se chegado a seguinte
conclusão: “Súmula nº 44-TJPB: “É indevida a devolução de valores recolhidos a
título de prêmio de seguro de vida nas ações movidas por policiais militares do
Estado da Paraíba, por ser considerada tácita a anuência de contratação”

— Restou consignado no Acórdão relativo ao supracitado Incidente que se
afigura indevida a devolução de valores pagos, durante lapso considerável
de tempo, pelos Policiais Militares do Estado da Paraíba, decorrentes de
contrato de seguro de vida em grupo, eis que, a despeito de não ter havido
a anuência individual expressa de cada um dos servidores, houve inegável e
continuada prestação do serviço securitário ofertado

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, bem
como a prejudicial de prescrição e, no mérito, dar provimento a segunda apelação e julgar
prejudicada a primeira apelação.

                                     R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos apelatórios interpostos por Geraldo Alves da Silva e
pela Sul América Seguros, Vida e Previdência, contra decisão que julgou procedente em parte o
pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC
vigente à época, declarando o contrato ineficaz com relação ao autor, ante a ausência expressa de
sua manifestação de vontade, e condenando a promovida a devolução dos valores cobrados a partir
dos  desembolsos  no  contracheque  do mesmo,  em dobro,  com juros  de  1% a.m.  acrescidos  de
correção monetária utilizando o índice do INPC, contados a partir de cada desembolso. Sem custas
ou honorários, face a sucumbência recíproca, no art. 21 do CPC.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  apelação  cível  (fls.  219/224)
pugnando pelo seu provimento, para reformar a sentença e fixar um valor a título de dano moral.

A Seguradora,  da  mesma  forma,  também  apresentou  recurso  apelatório
suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição. No mérito sustentou a
inexistência de obrigação da seguradora perante o segurado, bem como a legalidade de inclusão do
segurado na apólice.  Por fim,  requer a improcedência da solicitação de devolução dos prêmios
pagos.

Juntada a certidão de óbito do autor, bem como o pedido de habilitação dos
herdeiros, fls. 261/264.

Habilitação deferida, fl. 311.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  (fls.  318/321)
opinou pelo desprovimento do primeiro apelo manejado pela parte autora e opinar no sentido do



provimento do apelo manejado pela instituição securitária, para que, cassada a sentença de piso, se
proclame a legalidade do recolhimento dos valores questionados, a título de prêmios de seguro de
vida  dos  policiais  militares  do  Estado  da  Paraíba,  por  ser  considerada  tácita  a  anuência  da
contratação.

É O RELATÓRIO.

VOTO:

Ilegitimidade passiva da Seguradora

A segunda apelante, quando das razões recursais, afirmou que "A Executivos
S/A, embora faça parte do mesmo grupo econômico da Demandada, é pessoa jurídica diversa da
Sul América Seguros de Vida e Previdência S/A e é a real responsável pelas relações jurídicas
decorrentes do contrato discutido na presente demanda" (f. 231). 

Contudo,  é  entendimento  jurisprudencial  pacífico  que,  tratando-se  de
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, não há que se falar em ilegitimidade passiva
quando o autor ajuíza ação contra uma ou mais das empresas que compõem o conglomerado. 

A propósito: 

COMERCIAL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE
ACIDENTES  PESSOAIS.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  EMPRESA
CORRETORA  PERTENCENTE  AO  MESMO  GRUPO  ECONÔMICO  DA
SEGURADORA.  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.  -  A empresa  corretora  do
contrato de seguro por acidentes pessoais pertencente ao mesmo grupo econômico
da empresa seguradora, valendo-se de toda a estrutura funcional da líder do grupo,
tem legitimidade passiva para a causa na ação de execução do contrato por ela
intermediado.  -  Recurso  especial  não  conhecido.  (REsp  255637  /  PB,  Relator
Ministro  CESAR  ASFOR  ROCHA,  QUARTA TURMA,  Data  do  Julgamento
26/06/2001, ata da Publicação/Fonte DJ 10/09/2001 p. 393) 

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prejudicial de Prescrição.

Suscita o primeiro apelante em suas razões a ocorrência de prescrição, nos
termos da alínea b, inciso II, § 1.º do art. 206 do Código Civil cujo teor afirma prescrever em um
ano a pretensão do segurado contra o segurador, contados da ciência do fato gerador da pretensão. 

Sobre a prescrição não deve haver confusão entre segurador e beneficiário,
porquanto são regidos por prazos prescricionais distintos. Com efeito, em se tratando de seguro de
vida requerido por terceiro beneficiário  e  não pelo próprio segurado,  o prazo prescricional  é  o
decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 

Nesse sentido, eis o julgado do STJ: 

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, 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.  (AgRg  no  REsp  1553597/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  24/11/2015,  DJe
09/12/2015) 

Isso posto, rejeito a prejudicial de prescrição. 

Mérito

A controvérsia  submetida ao crivo desta  Corte  é de fácil  deslinde e  não
demanda maiores digressões, em razão da súmula 44 deste Egrégio Tribunal de Justiça, de modo
que se torna desnecessária a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e de prejudicial de
prescrição.

 A controvérsia  em  desate  transita  ao  redor  do  direito  do  apelante  ao
recebimento  dos  valores  que,  segundo  alegou,  foram  indevidamente  descontados  em  seu
contracheque, relativos a uma contratação de seguro de vida em grupo, realizada sem a anuência
expressa de cada Policial.

Pois  bem. Essa matéria  foi  discutida pelos  Desembargadores do Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  através  de  Incidente  de  Uniformização  de  Jurisprudência  n.º
2000723-40.2013.8150000, tendo-se chegado a seguinte conclusão: 

Súmula nº 44-TJPB: “É indevida a devolução de valores recolhidos a título de
prêmio de seguro de vida nas ações movidas por policiais militares do Estado da
Paraíba, por ser considerada tácita a anuência de contratação” 

Restou  consignado  no  Acórdão  relativo  ao  supracitado  Incidente  que  se
afigura  indevida  a  devolução  de  valores  pagos,  durante  lapso  considerável  de  tempo,  pelos
Policiais Militares do Estado da Paraíba, decorrentes de contrato de seguro de vida em grupo, eis
que, a despeito de não ter havido a anuência individual expressa de cada um dos servidores, houve
inegável e continuada prestação do serviço securitário ofertado. 

Considerou-se,  outrossim,  que  havia  previsão  legal  para  o  desconto,
porquanto o art. 43, VII, da Lei nº 5.701/93 autorizava o Estado a descontar, em estrito benefício de
seus servidores que exercem as atividades de Policiais Militares, os valores referentes ao “prêmio
destinado a seguro de vida em grupo e acidentes pessoais”, não havendo, portanto, que se falar em
má-fé por parte do ente público na estipulação do mencionado seguro de vida. 

Destacou-se, ainda, o fato de ser “absolutamente desarrazoado que apenas
ao final do risco coberto pelo seguro de que usufruíram durante todo o período de contratação,
após o advento  de suas  inatividades  laborais,  ingressem os  policiais  militares  com uma ação,
objetivando o recebimento dos prêmios que foram descontados mensalmente de suas remunerações



pela circunstância de não terem se manifestado expressa e individualmente acerca do “aceite” da
contratação do seguro de vida em grupo”. 

Vejamos jurisprudências sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO ATUALIZADA
DE  QUANTIAS  PAGAS  INDEVIDAMENTE  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.  POLICIAIS  MILITARES.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO.  MATÉRIA JÁ DECIDIDA
E SUMULADA ATRAVÉS DO  INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO  DE
JURISPRUDÊNCIA N.º 2000723-40.2013.815.0000. SÚMULA 44 DO TJPB.
DEVOLUÇÃO  INDEVIDA.  OBSERVÂNCIA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
SEGURANÇA  JURÍDICA  E  BOA-FÉ  OBJETIVA.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO  DO  APELO.  -  A Egrégia  Corte  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  através  de  Incidente  de  Uniformização de Jurisprudência  nº  2000723-
40.2013.8150000, editou a Súmula nº 44, que aduz ser indevida a devolução dos
valores recolhidos, a título de prêmios de seguro de vida, nas ações movidas por
policiais militares do Estado da Paraíba, por ser considerada tácita a anuência da
contratação. - O artigo 932, V, alínea a, do CPC/15, determina ser incumbência do
relator,  depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao
recurso, se a decisão recorrida for contrária a súmula do próprio tribunal. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00043200320078150181, - Não possui -,
Relator  DA  DESEMBARGADORA  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES , j. em 21-09-2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E SUMULADA ATRAVÉS
DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 2000723-
40.2013.815.0000. SÚMULA 44 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO
INDEVIDA.  SENTENÇA  MANTIDA.  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. - É de ser  mantida a sentença que
julgou  improcedente  o  pedido  de  devolução  dos  valores  descontados  dos
contracheques do autor, ora apelante, a título de seguro de vida em grupo, haja
vista  o  entendimento  pacificado  por  ocasião  do  julgamento  do  Incidente  de
Uniformização  de  Jurisprudência  nº  2000723-40.2013.815.0000,  quando  foi
editada a  Súmula nº  44  desta  Corte  de Justiça,  segundo a  qual  "É indevida a
devolução de valores recolhidos a título de prêmio de seguro de vida nas ações
movidas por policiais militares do Estado da Paraíba, por ser considerada tácita a
anuência da contratação". - Prescreve o artigo 557, caput, do CPC que "O relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior". (TJPB
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00198434620088150011, - Não possui -,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 12-02-2016)

Nestes termos, inexistindo qualquer obrigação da seguradora em restituir os
valores descontados a título de seguro de vida em grupo do contracheque do ora apelante, é de ser
alterada a sentença, por força do entendimento acolhido no sobredito Incidente de Uniformização de
Jurisprudência.  Do  mesmo  modo,  ante  o  julgamento  aqui  exposto,  o  recurso  do  promovente,
referente a fixação de indenização a título de danos morais, restou prejudicado.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e a
prejudicial de prescrição. No mérito, DOU PROVIMENTO A SEGUNDA APELAÇÃO, (recurso
de apelatório da seguradora), por não vislumbrar obrigação em restituir os valores descontados a



título de seguro de vida. No tocante ao recurso do promovente, julgou-o prejudicado, em razão da
mudança de entendimento.

Diante do exposto, fixo a condenação das custas e honorários advocatícios,
de modo a atribuir tais despesas ao apelante/autor, no importe de R$ 1.000,00, (hum mil reais), com
base  no  art.  20,  §§  3º  e  4º  do  CPC/1973,  vigorante  no  caso,  consoante  o  Enunciado
Administrativo 07 do STJ1, observada a regra do art. 12 da Lei n. 1.060/1950 em vigor à época,
por se tratar de destinatário da gratuidade processual (fl. 15).

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desª. Marias das Graças Morais
Guedes (Presidente). Presentes ao julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator)
e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

     João Batista Barbosa
  Relator – Juiz convocado

1“Somente  nos  recursos  interpostos  contra  decisão  publicada  a  partir  de  18  de  março  de  2016,  será  possível  o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.



ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004943-58.2008.815.0011 — 10ª Vara Cível de Campina Grande

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos apelatórios interpostos por Geraldo Alves da Silva e
pela Sul América Seguros, Vida e Previdência, contra decisão que julgou procedente em parte o
pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC
vigente à época, declarando o contrato ineficaz com relação ao autor, ante a ausência expressa de
sua manifestação de vontade, e condenando a promovida a devolução dos valores cobrados a partir
dos  desembolsos  no  contracheque  do mesmo,  em dobro,  com juros  de  1% a.m.  acrescidos  de
correção monetária utilizando o índice do INPC, contados a partir de cada desembolso. Sem custas
ou honorários, face a sucumbência recíproca, no art. 21 do CPC.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  apelação  cível  (fls.  219/224)
pugnando pelo seu provimento, para reformar a sentença e fixar um valor a título de dano moral.

A Seguradora,  da  mesma  forma,  também  apresentou  recurso  apelatório
suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição. No mérito sustentou a
inexistência de obrigação da seguradora perante o segurado, bem como a legalidade de inclusão do
segurado na apólice.  Por fim,  requer a improcedência da solicitação de devolução dos prêmios
pagos.

Juntada a certidão de óbito do autor, bem como o pedido de habilitação dos
herdeiros, fls. 261/264.

Habilitação deferida, fl. 311.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça (fls. 318/321) opinou
pelo  desprovimento  do  primeiro  apelo  manejado  pela  parte  autora  e  opinar  no  sentido  do
provimento do apelo manejado pela instituição securitária, para que, cassada a sentença de piso, se
proclame a legalidade do recolhimento dos valores questionados, a título de prêmios de seguro de
vida  dos  policiais  militares  do  Estado  da  Paraíba,  por  ser  considerada  tácita  a  anuência  da
contratação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.



                                    João Pessoa, 02 de junho de 2017.

   João Batista Barbosa
Relator / Juiz convocado
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