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  APELADA :  
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  RELATOR SUBSTITUTO : JUIZ SUBST. 2º GRAU HUMBERTO GONÇALVES 

BRITO 

  

. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA 

GRAVE. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DA SEGURADA CONTRA A SEGURADORA QUE 

PRESCREVE EM UM ANO. ART. 206, § 1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. 

AVISO DE SINISTRO. SUSPENSÃO DO PRAZO. TERMO INICIAL. NEGATIVA 

DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA SEGURADA. 

  PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM 

( NEOPLASIA  MALIGNA  RESTRIÇÃO  DA CÂNCER  DE  MAMA).  

COBERTURA AO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA, OVÁRIO OU 

ÚTERO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUE A SEGURADA TEVE ACESSO ÀS ALUDIDAS CONDIÇÕES 

GERAIS.CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE CONTÉM PREVISÃO GENÉRICA 

DE COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. SUJEIÇÃO AO CDC. 

CONTRATO DE ADESÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O PRODUTO.VIOLAÇÃO AO 

ART. 6º, III, DO CDC. CONSUMIDOR QUE SE OBRIGA APENAS ÀS 

CONDIÇÕES E TERMOS A QUE TEVE ACESSO (ART. 46 DO CDC). 

.  COBERTURA POR DOENÇA GRAVE DEVIDA HONORÁRIOS RECURSAIS 

FIXADOS. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº  , da 10ª vara cível da 0009490-61.2019.8.16.0001 
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Trata-se de apelação cível interposta por .., em Ação de Cobrança movida por ...., contra sentença (mov. 68.1) que: 



 

“JULGO PROCEDENTE o pedido de ... em face de ... para o fim de condenar a requerida 

comarca de Curitiba, em que é apelante  e 

apelada . 

  

RELATÓRIO 

  

Inconformado, a apelante alega, em síntese, que:   a negativa de indenização à autora se deu em 15/12/2017, a) 

conforme demonstram os documentos anexos, sendo que os apresentados pela apelada referem-se ao pedido de 

reanálise de pagamento já recusada, pelo que não se prestam para fins de contagem do prazo prescricional, vez que 

não suspendem referida contagem;   o entendimento do STJ é no sentido de que o pedido de reconsideração não b) 

tem o condão de suspender a prescrição;   a ação somente foi ajuizada em 16/04/2019, transcorrido mais de ano e c) 

dia da data da primeira negativa de indenização pela apelante (15/12/2017), fato gerador da pretensão da parte 

apelada, pelo que é inquestionável a prescrição;   a negativa pela apelante se deu em 15/12/2017, não havendo a d) 

menor possibilidade da primeira negativa ter ocorrido em 18/06/2018. Se o diagnóstico da doença se deu em 

38 /09/2017 e o aviso de sinistro em novembro do mesmo ano;   o quadro clínico da apelada não se enquadra nas e) 

coberturas contratadas a garantir o pagamento da indenização pleiteada, sendo legítima a negativada da seguradora;  

 conforme as condições gerais, a neoplasia que acomete a apelada não apresenta metástases, estando em f) 

tratamento curativo, sem contar que tratam-se risco excluído as neoplasias primárias na região da mama, sendo que 

sob dois fundamentos a doença que acomete a segurada não se enquadra na cobertura existente para doenças 

graves;   trata-se de risco expressamente excluído, o que inclusive será demonstrado mediante a realização de g) 

perícia médica;   não há de se falar em ausência de ciência das limitações ora suscitadas, posta que comprova que h) 

era detentora da apólice e das condições gerais ao juntá-las aos autos;   não houve assunção de risco pela i) 

seguradora pelo evento genérico de doença grave, porquanto não houve contratação na forma aduzida pela autora e 
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efetuar o pagamento das indenizações previstas no contrato de n. 393244819, no valor de 

R$ 57.616,74 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) 

e no contrato de n. 380330822, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da autora, 

ante a ocorrência de sinistro n. 2017-93-96402-0, cujos valores deverão ser acrescidos de 

juros legais a contar da citação da requerida e corrigidos monetariamente pela média do 

INPC/IGP-DI a contar do ajuizamento da presente demanda. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa. 

Fixo estes últimos em 10% (dez por cento) do valor da condenação, levando em 

consideração o tempo, lugar e a qualidade do serviço prestado, com fundamento no artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.” 



 

 

o pagamento do prêmio correlato;   é de se concluir que não sendo preenchidos os critérios da garantia de doenças j) 

graves, inexiste a contratação do risco e cobertura correlata a garantir pagamento da indenização pleiteada pela 

apelada. 

Ao final, requer o provimento do recurso (mov.74.1 – autos originários). 

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (mov. 79.1- autos originários), requerendo o desprovimento do 

recurso. 

Vieram os autos a esta Corte. 

Recebidos por esta relatoria. 

Em síntese, é o que se tem a relatar. 

VOTO E FUNDAMENTAÇÃO 

Em análise aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade – tempestividade, preparo, regularidade formal e 

inexistência de fato impeditivo – e intrínsecos – legitimidade, interesse recursal e cabimento –,  o conheço d 

recurso. 

A recorrente sustenta preliminarmente, em seu apelo, que a pretensão da parte apelada, encontra-se prescrita, vez 

que a negativa de indenização da autora se deu em 15/12/2017 e que o pedido de reanálise de pagamento de 

indenização já recusada, não suspende a contagem prescricional. 

Sem razão. Justifico. 

Pois bem. Nos termos do artigo 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado 

contra o segurador: 

“Art. 206. Prescreve: 

§ 1º Em um ano: 

(...) 

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

(...) 

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

  

No entanto, a prescrição não tem início com a violação do direito, pois para que o ofendido possa exercer a 

pretensão ele precisa ter conhecimento de que houve a violação do direito, do dano decorrente desta violação e do 

responsável pelo ilícito. 
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Com efeito, se o titular do direito violado não tem conhecimento da violação e/ou do responsável, não é possível que 

ele seja punido com a prescrição de uma pretensão que ele estava impossibilitado de exercer. 

Sobre o tema o Min. Marco Aurélio Belizze assim se pronunciou ao relatar o REsp 1347715: “Assim, é de se 

reconhecer que o surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente no momento em que ocorre a 

lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da violação e de toda a 

sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer 

o correlato direito de ação (pretensão).” 

Ademais, segundo entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, o pedido administrativo formulado 

junto à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência pelo segurado da decisão, nestes termos a Súmula nº 

229: Súmula 229 – STJ. 

O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência 

da decisão. 

Especificamente quanto a pretensão da segurada de receber indenização por doença grave, o aviso de sinistro foi feito 

em 07/12/2017 (movs. 1.13 e 1.14 – autos originários). 

No entanto, restou dúvida quanto a data em que a segurada, ora apelada, recebeu a negativa de cobertura, se no dia 

18/06/2018, conforme as cartas da segurada juntadas pela autora, ou dia 15/12/2017, de acordo com as cartas de recusa 

e parecer médico de movs. 40.7/40.9. 

As cartas da seguradora apresentadas pela apelante, em que negam a solicitação da autora, foram emitidas em 

15/12/2017, sob a justificativa de que as apólices contratadas não garantiriam cobertura, vez que o evento ocorrido 

não se enquadra nas condições gerais do seguro contratado (movs. 40.7 e 40.9 – autos originários). 

Contudo, não há provas nos autos de quando a requerente teria tido ciência da notificação emitida pela seguradora de 

15/12/2017, apenas as cartas de negativa de cobertura. 

Além do que, a requerida não trouxe aos autos o aviso de recebimento ou qualquer outro documento que comprovasse 

que a carta de indeferimento de pagamento dos seguros chegou ao conhecimento da autora, termo a partir do qual o 

prazo prescricional retornaria a ser contado. 

Dessa maneira, como bem ressaltou o magistrado a quo: “Desta forma, não havendo prova 

do recebimento da resposta do pedido da cobertura securitária em data anterior a 

18/06/2018, não há falar em prescrição, uma vez que o prazo somente se iniciaria a correr 

novamente a partir da data em que a segurada tomou ciência da negativa do pagamento. 

Isso porque, da data da ciência (primeiro diagnóstico em 28/09/2017) até o pedido 

administrativo (07/11/2017), havia se passado 1 mês e 10 dias. Da data da negativa em 

18/06/2018 até a data do ajuizamento da demanda, em 16/04/2019, transcorreram-se 09 

meses e 29 dias. Portanto, ao total até o ajuizamento da ação transcorreram-se 11 meses e 

09 dias. Assim, afasta-se a prejudicial de prescrição suscitada pela parte requerida.”(mov. 

68.1 – autos originários). 
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Ausente a prova de que a autora foi regularmente cientificada do indeferimento do pedido, não há como se reconhecer 

a ocorrência da prescrição até o ajuizamento da ação judicial em 16/04/2019. 

Neste sentido o entendimento firme do STJ: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA SEGURADORA. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando 

pagamento de indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na data em que o 

segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez (Súmulas 101 e 278/STJ), ficando 

suspenso entre eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data da ciência do 

segurado da recusa do pagamento da indenização. 2. O pedido de pagamento de indenização 

à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da 

decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). 3. No caso dos autos, o Tribunal a quo 

consignou que a ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 04/02/2009 e a 

seguradora foi notificada em 1º/04/2009, quando operou-se a suspensão da contagem do 

prazo prescricional, voltando a correr quando da negativa do pedido de indenização, que 

ocorreu no dia 15/04/2009. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 03/03/2011, é patente que 

a prescrição já se havia consumado. 4. Pedido de reconsideração apresentado na via 

administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 338.354/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 13/02/2017) 

  

Portanto, deve-se afastar a preliminar de prescrição. 

Quanto à alegação de não cobertura do seguro pela doença da autora não estar incluída nas condições do contrato de 

seguro, e que a apelada conhecia das cláusulas do seguro, pois apresentou a apólice e condições gerais em juízo. 

Razão não lhe assiste. 

As normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de seguro, visto que a seguradora 

e o segurado enquadram-se, respectivamente, nos perfis de fornecedor e consumidor. 
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(...) 

Não obstante, o próprio texto legal inclui em seu âmbito de incidência, de maneira expressa as operações 

securitárias, nos termos do art. 3º, § 2º,  in verbis: 

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e  , salvo securitária 

as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ” (Grifei) 

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro nas disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras 

regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável. 

Cuidando-se, no caso, de um contrato de adesão no qual as condições são impostas unilateralmente pelo fornecedor, 

obstaculizando a liberdade de contratação do consumidor, deve ser assegurada à parte hipossuficiente a aplicação 

de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual. 

Para que a cláusula limitativa possa ser imposta ao segurado ou ao beneficiário é necessário que fique demonstrado 

que houve cumprimento do dever de informação, ou seja, que o contratante do seguro teve ciência inequívoca a 

respeito das limitações, restrições e exclusões referentes ao direito de recebimento do capital segurado. 

Nesse sentido, dispõem os artigos 6º, inc. III, 30 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor: 

III – a informação adequada a e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” 

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o 

contrato que vier a ser celebrado”. 

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 

consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu 

conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance”. 
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“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

A apólice ou o certificado individual é o instrumento da relação contratual, devendo nela constar as condições 

principais do seguro, dentre as quais qualquer tipo de limitação ou restrição à cobertura contratada, sendo 

imprescindível a comunicação prévia destas condições ao segurado, sob pena de sua ineficácia. 

De acordo com as apólices de seguro de vida n° 393244819 e 380330822, os seguros celebrados entre as partes 

preveem cobertura para os eventos morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, doença 

terminal e doenças graves (movs. 1.6 e 1.8 – autos originários). 

A autora visa receber as indenizações securitárias previstas nos dois contratos de seguro que mantinha junto à ré em 

razão de sua doença grave, carcinoma ductal invasor/neoplasia de mama esquerda (CID C50), conforme relatório 

médico apresentado (mov. 1.12 e 1.15 – autos originários). 

No certificado individual de seguro de nº 393244819 (mov. 1.6), o seguro celebrado entre as partes prevê cobertura 

para doenças graves no valor de R$57.616,74 (cinquenta e sete mil, seiscentos e dezesseis e setenta e quatro centavos), 

e no certificado de nº 380330822 (mov. 1.8), o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), também para doenças graves. 

  

As condições gerais de ambos os contratos de seguro trazem a seguinte definição de doenças graves (mov. 1.7 – autos 

originários): 

  

No presente caso, restou comprovado através dos relatórios médicos juntados nos autos pela apelada (movs. 1.10; 

1.12 e 1.15), que o tumor da autora é um carcinoma ductal invasor, diverso das exceções para exclusão ou negativa 

de cobertura securitária. 

Outrossim, é de se ressaltar que a apelante não comprovou que as condições gerais apresentadas no mov. 40.10, foram 

as mesmas apresentadas à apelada, visto que o documento que a autora apresentou contém apenas a previsão genérica 
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de cobertura por diagnóstico de câncer, sem fazer qualquer restrição ou delimitação de estágio da doença ou a qual 

órgão do corpo humano deveria ser afetado para que a cobertura securitária se tornasse exigível. 

Ante a aplicação do Código de Consumidor ao caso, era ônus da seguradora apelada comprovar que disponibilizou as 

Condições Gerais da Apólice à beneficiária. Este ônus recaia sobre a fornecedora do serviço por não ser possível 

exigir da segurada a produção de prova negativa, isto é, de comprovar que não teve acesso ao documento mencionado. 

Assim sendo, vê-se que a seguradora apelada não demostrou que forneceu levou ao conhecimento da beneficiária das 

condições gerais da apólice ou que lhe informou os limites da cobertura contratada. Incide, portanto, a regra do art. 

46 do CDC: 

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, 

se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se 

os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance.” 

Em outros termos, não comprovado o acesso da autora às condições gerais da apólice, apenas as informações 

constantes do certificado individual de seguro obrigam a segurada. E como visto, nos certificados somente há uma 

previsão genérica de cobertura para diagnóstico de câncer, e as condições gerais fornecida à apelada são diversas das 

apresentadas pela apelante. 

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal: 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.414.607-7 (NPU Nº 0034372- 97.2013.8.16.0001), DA 20ª 

VARA CÍVEL DE CURITIBA Relatora: Desembargadora LILIAN ROMERO 

Apelante(s): KATIANE PURKOTTE FERRAZ DE GOUVEA MURILO PURKOTTE 

FERRAZ DE GOUVEA e IGOR PURKOTTE FERRAZ DE GOUVEA Apelado(a,s): 

CAIXA SEGURADORA S/ACÍVEL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO.AÇÃO DE COBRANÇA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER.AUTORA, 

FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO, QUE FOI DIAGNOSTICADA COM 

NEOPLASIA PULMONAR E METÁSTASE PARA OSSOS E SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

FUNDADA EM AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SINISTRO E PREEXISTÊNCIA DA 

DOENÇA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA AO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE 

MAMA, OVÁRIO OU ÚTERO PREVISTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADA TEVE ACESSO ÀS ALUDIDAS 

CONDIÇÕES GERAIS.CERTIFICADO INDIVIDUAL QUE CONTÉM PREVISÃO 

GENÉRICA DE COBERTURA PARA DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. SUJEIÇÃO AO 

CDC. CONTRATO DE ADESÃO.NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O PRODUTO.VIOLAÇÃO AO 

ART. 6º, III, DO CDC. CONSUMIDOR QUE SE OBRIGA APENAS ÀS CONDIÇÕES 

E TERMOS A QUE TEVE ACESSO (ART. 46 DO CDC). DOENÇA PREEXISTENTE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA DE MÁ-FÉ DA 
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SEGURADA, CONHECENDO E OMITINDO DELIBERADAMENTE TAL FATO. 

REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR 



 

 

A.   

A SEGURADORA A PAGAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. NEGATIVA AMPARADA EM 

CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA CUJA APLICAÇÃO FOI AFASTADA EM 

DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DO DEVER PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível nº 1.414.607-7DE INFORMAÇÃO. MERO 

DISSABOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

- ( TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1414607-7 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lilian Romero  

Unânime - J. 25.02.2016) 

Assim, não merece provimento o recurso interposto. 

Nestas circunstâncias, majoro os honorários fixados devidos pela apelante à autora, para o importe total de 12% 

sobre o valor da condenação, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em segundo grau. 

  

CONCLUSÃO 

O EXPOSTO,   no sentido de   e  , nos termos da voto o conhecer do recurso de apelaçã negar provimento 

fundamentação. 

  

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 10ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, 

por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de 

... 

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Ângela Khury, sem voto, e dele participaram Juiz Subst. 

2 ºgrau Humberto Gonçalves Brito (relator), Juíza Subst. 2ºgrau Elizabeth De Fátima Nogueira Calmon De Passos e 

Desembargador Guilherme Freire De Barros Teixeira. 

22  de outubro de  2020 

  

HUMBERTO GONÇALVES BRITO 

Juiz de Direito Substituto em 2º Grau 
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