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A Segunda Seção do STJ, em 8-5-2019, editou mais 
uma súmula relacionada ao seguro, agora para tra-
tar do início de fl uência da correção monetária inci-

dente sobre a indenização coberta pelo contrato de seguro.

Trata-se da Súmula nº 632, cujo enunciado vem assim es-
crito: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a 
correção monetária sobre indenização securitária incide a 
partir da contratação até o efetivo pagamento” (os grifos 
não são do original).

Não se nega a força de uma Súmula de Tribunal Supe-
rior, assim como a de uma lei, esta com poder vinculante, 
aquela nem sempre, salvo se editada pelo STF na cate-
goria de “súmula vinculante”.  Contudo, nenhuma pessoa 
física ou jurídica de direito privado, estaria sujeita a multa 
pela inobservância de uma súmula.  Já o poder vinculan-
te de uma lei é, não raro, sancionador, mormente para 
o segurador, pois basta descumprir um ato normativo 
emanado da Susep para estar sujeito à multa. Aliás, nor-
ma da Susep estabelece que a correção monetária para 
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o segurador e demais empresas supervisionadas corre a 
partir do sinistro/evento, e não da contratação. Ambas, 
no entanto, súmulas e leis, não estão imunes a críticas, in-
terpretações e questionamentos, razão pela qual me per-
mito tecer a seguir minhas considerações sobre a novel 
Súmula, não sem rogar as devidas vênias, a começar pelo 
fato de esta haver surpreendido o setor de seguros, com 
impacto nas suas reservas e provisões técnicas.

A jurisprudência dos tribunais vacilava entre a correção 
monetária iniciando a partir da data do sinistro, a partir do 
aviso, a partir do ajuizamento e até da contratação, neste 
último caso sob o pressuposto de que a incidência desde 
a conclusão do contrato, afastando-se da incidência a con-
tar do sinistro, mantém a integridade do valor da garantia 
contratada, já que a correção monetária tem a função não 
de remunerar o capital como os juros, mas de identificá-lo 
com o tempo, no arco temporal que medeia a contratação 
e o momento da prestação do segurador na liquidação do 
sinistro, com o pagamento da indenização. A decisão gera-
dora de tal Súmula, de relatoria do Ministro Marco Aurélio 
Belizze, foi tomada por unanimidade de votos dos minis-
tros que participaram do julgamento.

Os acórdãos relacionados que deram origem à Súmula se 
dividem entre decisões referentes a seguros de pessoa e 
seguros de dano, neste caso, a seguro de RCF-Veículos 
(EDcl no REsp nº 765471 RS, EDcl no REsp nº 1012490 PR, 
REsp nº 61061 SP, REsp nº 176618 PR, REsp nº 247685 AC, 
REsp nº 479687 RS, REsp nº 702998 PB, REsp nº 1447262 
SC e REsp nº 1673368 MG). Grande parte, no entanto, re-
fletia decisões antigas, remontadas a uma época em que a 
inflação no Brasil era galopante. O Plano Real, inclusive, foi 
editado com vistas a domar seus altos percentuais. Daí a 
iniciativa de ter por base esses números elevados, sob o ar-
gumento de que o segurador corrigia os prêmios desde a 
contratação (por suposto diretamente ou via correção das 
reservas e provisões técnicas), devendo, de igual forma, o 
valor da “indenização” retroagir à data da contratação. 

Os seguintes acórdãos precedentes dão conta disso, todos 
relacionados a processos antigos em que se faz menção ao 
surto inflacionário e à correção do prêmio pago ao longo 
da vigência, equidistante e desconectado da realidade atual: 
1) REsp  nº 479687 - RS,  2002/0164036-6,  decisão de 01 
de abril de 2003. Ramo envolvido: VG; 2) REsp nº 176618 - 
PR, 1998/0040354-0, decisão de 18 de maio de 2000. Ramo 
envolvido: VG; 3) REsp nº 247685 -  AC, 2000/0011392-1,  
decisão de 25 de abril de 2000. Ramo envolvido: VG. Faz re-
ferência ao Código Civil de 1916 e a Circulares bem antigas 
da SUSEP; 4) REsp  nº 61061 -  SP,  1995/0007720, decisão 
de 25 de agosto de 1997. Ramo envolvido: RCF-V. Processo 
antigo, com LMI em Cruzeiro.

A miscelânea de precedentes trazidos à colação sem, ao 
que parece, um critério definido ou apropriado, reforça a 
tese da interpretação literal, posto que nem sempre os Se-
nhores Ministros se prendem aos acórdãos para a elabora-
ção de súmula, mas ao livre convencimento – como pode 
ter sido o caso –, exarando uma decisão independente e 
autônoma, cristalizada no enunciado do documento, va-
lendo sua dicção literal.

Nesse conseguinte, razoável é afirmar que a Súmula em 
comento retrocede aos tempos da indexação, que se jus-
tificava naquele já distante período inflacionário agudo. 
Sendo diversa a realidade presente, parece ser impertinen-
te, anacrônica, a premissa talvez adotada para sua edição.

Numa interpretação literal da Súmula, e partindo-se 
do princípio de hermenêutica de que os doutos – tais 
como os ilustres Ministros da mais alta corte de justiça 
infraconstitucional do País – não se utilizam de palavras 
inadequadas ou inúteis, se ali é dito que somente as 
“indenizações” nos “contratos regidos pelo Código Civil” 
devem sofrer a incidência da correção monetária a con-
tar da contratação, se for o caso, deveriam ficar de fora 
– salvo revisão no texto da Súmula para expressamen-
te incluir o “capital segurado” – os seguros de pessoa 
de cujo conceito não participa o princípio indenitário, 
pois não há que se falar em “indenização” nos seguros 
de vida e acidentes pessoais, mas sim em “capital segu-
rado”. Sem dúvida alguma, a aplicação da Súmula não 
deveria ser destinada também a quaisquer seguros regi-
dos por lei própria, tais como o seguro saúde; o seguro 
DPVAT (este que já tem súmula própria do STJ a respeito, 
a de nº 580, segundo a qual a correção monetária nas 
indenizações incide desde a data do evento danoso); o se-
guro de crédito à exportação; os planos de previdência 
privada; títulos de capitalização; seguro de transporte 
marítimo; seguro do SFH, entre outros. É que, conforme 
regra simples de hermenêutica, se quisessem mesmo 
uma abrangência mais ampla, a Súmula teria apenas se 
referido a “todos os contratos de seguro”, sem alusão à 
regência do Código Civil. 

Deve-se notar também que a Súmula não faz menção à 
incidência retroativa da correção monetária dos valores 
previstos no contrato – consoante o artigo 760 do CC – 
a título de Limite Máximo de Garantia (LMG) ou Limite 
Máximo de Indenização (LMI), tampouco de valor de fran-
quia, não sendo impossível que os tribunais estendam a 
interpretação a tais situações com vistas a preservar a pa-
ridade entre as obrigações das partes, que envolve não só 
a correção de capitais como também de prêmios e, com 
isso, manter a integridade desses valores. Quanto ao índi-
ce de correção a ser utilizado, não sendo ele cogitado pela 
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Súmula, nada muda, devendo prevalecer o índice previsto 
no contrato conforme a Circular nº 255/2004, ou aqueles 
usualmente praticados e adotados pelos tribunais.

De toda forma, vale lembrar, para os seguros de dano, o 
disposto no artigo 781 do CC: “A indenização não pode 
ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do 
sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo de garan-
tia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”. 
Valor do interesse segurado esse fixado consoante o arti-
go 778 do Código, segundo o qual a garantia prometida 
não pode ultrapassar o valor real do bem no momento da 
conclusão do contrato, sob pena de o segurado perder 
o seguro. Não devemos nos olvidar de que o seguro de 
dano é contrato de reposição, não de aquisição.

Se a interpretação for no sentido de alcançar também os 
seguros de pessoa, as sociedades seguradoras que ope-
ram no ramo devem se precaver com relação aos seguros 
de longo prazo renováveis anualmente sem alteração do 
número de apólice, considerando o risco de interpretação 
de que a contratação continua unicamente a do início, má-
xime seguindo a ideia de que seguro costuma ser contrato 
de trato sucessivo e de execução continuada. Todavia, quer 
nos parecer que a melhor leitura não seria outra senão a de 
sopesar a incidência da correção monetária a partir da úl-
tima renovação, tácita ou expressa (um dos acórdãos pre-
cedentes, se acaso valerem como parâmetro, foi proferido 
nesse sentido - REsp nº 702998).

Nesse propósito, vale lembrar o disposto do artigo 774 do 
CC, segundo o qual a recondução tácita do contrato de 
seguro pelo mesmo prazo não poderá operar mais de uma 
vez. Note-se que o dispositivo veda a recondução tácita, 
não a expressa1. A cada recondução expressa, portanto, 
pode-se intercalar uma tácita. Renovar2 é fazer novo con-
trato, nas mesmas ou em outras condições, renovando-se 
as vontades. Não renovar ou não reconduzir seguros tem-
porários é direito de ambas as partes, previsto na apólice, 
por aviso prévio, inconfundível com “rescindir” ou “can-
celar” na vigência. Só em contratos vitalícios (geralmente 

1 Recondução contratual (em verbete do Dicionário Jurídico de Maria He-
lena Diniz): “prorrogação contratual nas mesmas condições...” Expressa: 
“pressupõe acordo de vontades antes do vencimento do contrato, pro-
longando-o para além do prazo inicialmente avençado”. Tácita: “protela-
ção negocial deduzida pelo comportamento (silêncio, por exemplo) das 
partes, que continuam no contrato mesmo após o seu término, no caso 
mais comum, pelo não uso do aviso prévio contratual” (DINIZ, data, p.).
2 Renovação contratual (em verbete do Dicionário Jurídico de Maria He-
lena Diniz): “restabelecimento de contrato já vencido mediante realiza-
ção de outro, de regra expressa, contendo ou não as mesmas cláusulas. 
Não se estende no tempo, havendo novo contrato, que se justapõe ao 
anterior” (DINIZ, data, p.). 

seguros de pessoa), por óbvio, inexiste a não recondução 
ou não renovação, tampouco recondução ou renovação.  
É temporário o caráter dos seguros coletivos de pessoa 
(até porque temporário é o vínculo com o estipulante). Não 
havendo recondução ou renovação, a cobertura expira.

Quanto aos seguros de automóveis (e outros de vigência 
anual e novas contratações subsequentes, com outros 
números de apólices), o impacto da Súmula não seria 
tão sentido, até porque a indenização é pautada por cri-
térios próprios de correção, ínsitos na reposição do bem 
sinistrado pelo valor atual da Tabela FIPE em caso de 
perda total e, nos casos de perda parcial, pelo critério de 
reposição por reparação do veículo (CC, artigo 776). In-
clusive, temos uma recentíssima decisão do STJ, exarada 
no Recurso Especial nº 1.546.163- GO (2014/0270914-
7), de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas 
Cueva, em que se discutiu a base do valor da FIPE (se da 
data do sinistro ou do pagamento), concluindo-se no 
sentido de que o valor da Tabela FIPE deve ser corrigido 
a partir da data do sinistro. No seguro RCF poderá ha-
ver alguma consequência em relação à retroatividade da 
correção monetária do LMI em caso de longa duração 
da liquidação, mormente aquelas levadas à judicializa-
ção. O mesmo se dá em relação à cobertura de casco 
e nas coberturas básicas de qualquer outro seguro de 
dano de liquidação duradoura.

Por fim, vale observar que a Súmula contraria norma es-
pecífica da Susep sobre a incidência de correção mone-
tária, no caso, a Circular nº 255/2004 (dispõe sobre a 
atualização de valores relativos às operações de seguro, de 
previdência complementar aberta e de capitalização, e dá 
outras providências), que adotou como regra a incidência 
da correção monetária a partir da data da ocorrência do 
evento, seja nos seguros de dano como nos de pessoa. 
Decerto que a opção pelo critério mais severo de aplicação 
da correção monetária estabelecido na Súmula em causa 
trará algum impacto nas reservas e provisões técnicas das 
sociedades seguradoras.

É o que me parece e me ocorre, sub censura dos doutos.
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