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Resumo:
O presente capítulo tem por objetivo a análise do contrato de seguro de vida neces-
sariamente quanto ao ato suicida do segurado, trazendo à tona a transformação 
do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que por consequência, reflete 
diretamente nas decisões dos juízes e tribunais. Para tanto, é imprescindível ter a 
percepção geral de como funciona o contrato de seguro de vida, que tem por ob-
jeto a proteção do bem tutelado com primazia: a própria vida. Compreendida essa 
questão, será abordado o suicídio no contrato de seguro de vida, tendo em vista 
que o negócio jurídico envolve apenas as partes contratantes, segurador e segura-
do, mas também as famílias e amigos da pessoa que comete o ato, que podem vir a 
ser o beneficiário da indenização recebida. Demonstrando também, uma evolução 
cronológica da jurisprudência, tendo uma perspectiva de como os magistrados fun-
damentam suas decisões. Conclui-se que apesar de o critério subjetivo ter sido utili-
zado como parâmetro, a última interpretação prefere adotar o critério objetivo, op-
tando assim a jurisprudência pela literalidade do art. 798 do Código Civil, qual seja, 
o transcurso de dois anos para que os beneficiários tenham direito ao pagamento.
Palavras-chave: Seguradora. Suicídio. Critério objetivo. Prêmio.

Abstract:
This chapter aims to analyze the insurance life insurance contract, regarding the 
act of transformation of the understanding by the Superior Court of Justice, whi-
ch, consequently, reflects directly on the decisions of safe judges and judgments. 
Therefore, it is essential to have a general perception of how the life insurance 
contract works, which has as its object the protection of the most protected asset: 
life itself. Understood, the insurance issue will only be the only insurance life con-
tract, also having the contract in view that the legal business, involving the families 
and friends of the person who commits the act, who is also the recipient of the 
delivery. Also demonstrating a chronological evolution of jurisprudence, having a 
perspective of how magistrates base their decisions. It is concluded that, although 
the subjective criterion was used as a parameter, the last interpretation was adop-
ted as a criterion, thus opting for the literalness of art. 798 of the Civil Code, that is, 
the period of two years for the beneficiaries to be entitled to payment.
Keywords: Insurance company. Suicide. Objective criterion. Award.
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[...] o risco é um elemento essencial no contrato de seguro, a ponto 
de se afirmar que falta objeto a este se a coisa ou interesse não esti-
ver sujeito a nenhuma álea. Na realidade, a estrutura técnico-jurídica 
do seguro dele depende como seu elemento fundamental.

[ Lenza ]

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Diante de uma situação inerente à vida (a morte), o contra-
to de seguro de vida caminha conforme a evolução dos contratos 
que transpassam a história do homem como ser político e social. O 
seguro advém de uma noção da possibilidade de potencial risco, o 
qual não se pode prever, isto é, da necessidade do indivíduo em lidar 
com determinadas eventualidades. Outrossim, a organização e pla-
nejamento oriundos do contexto social, motiva o homem a buscar 
segurança e a investir na seguridade mediante contraprestação do 
segurado na forma de pagamento de prêmio ao beneficiário. Ocorre 
que, dentre essas eventualidades inerentes ao seguro de vida, encon-
tra-se o suicídio, caso em que o ato muitas vezes pode ser praticado 
de maneira repentina, caracterizado como um evento não calculado, 
sendo certo de que, não há como determinar probabilidades de quais 
as pessoas têm mais ou menos chances de vir a recorrer a execução 
do ato fatal. 

Dessa forma, uma discussão tem merecido destaque e mudado 
de interpretação pelo STJ. A questão posta em discussão é a seguinte: 
existindo o contrato de seguro de vida, quando o sujeito que celebrou 
o contrato comete suicídio, é possível seus beneficiários receberem 
o valor da indenização? Diversas discussões foram levantadas sobre 
o tema, na intenção de pacificar o entendimento e na tentativa de se 
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 ]  tratar a matéria dentro dos parâmetros da razoabilidade para ambas 

partes do negócio jurídico, sem onerar a outra parte. 

A situação é prevista pelo Código Civil de 2002 no artigo 798, 
assegurando que, aos casos de suicídio no contrato de seguro de 
vida, quando cometido durante os dois primeiros anos de efetivida-
de contratual, o dispositivo prevê a impossibilidade de pagamento 
ao beneficiário, tendo por justificativa necessariamente a manuten-
ção de ordem pública, pois diante desse regramento esperava-se 
que o efeito fosse a inibição de potenciais suicidas e com isso as 
seguradoras precaviam-se de possíveis crises financeiras advindas 
do suicídio perpetrado de má-fé, sendo relevante destacar que em 
todos os contratos devem haver a necessária observância de alguns 
princípios do Direito Civil tais como a Função Social do Contrato 
e a Boa-fé objetiva.

Entretanto, a divergência centrava-se na discussão da natureza 
jurídica do suicídio, na distinção em premeditado ou involuntário, 
pois os precedentes antes alicerçados com base no Código Civil de 
1916, solidificaram a proposição de que o suicídio sem premeditação 
não afasta o dever da seguradora de indenizar o beneficiário, previsto 
nas Súmulas 105/STF e 61/STJ. Todavia, com base no atual Código 
Civil, com a aprovação da nova Súmula nº 610 do STJ, o entendimen-
to anterior se torna ultrapassado, no intuito de derrubar o critério 
subjetivo, não levando em consideração a discussão anterior quanto 
à existência ou não de premeditação, valendo o critério objetivo e 
legal, mantendo-se como entendimento pelo STJ e doutrina. 

Portanto, observado descompassado do entendimento sobre 
a situação do beneficiário no contrato de seguro de vida, torna-se 
necessária a análise acerca do segurado suicida nesse tipo contra-
tual para melhor compreensão. Em vista disso, é perceptível que os 
pensamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema sofreram 
importantes reveses, pois apesar de já sumulado pelos tribunais, o 
assunto fomenta debates no âmbito jurídico, sendo que a aplicação 
literal do artigo 798 e da Súmula 610 do STJ tem presumida a má-fé 
em detrimento da boa-fé. Assim, o que se propõe, é a percepção de 
insucesso do cenário normativo em ocultar o antigo entendimento, 
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retornando para observância do prazo de carência, sendo este fator 
determinante para o pagamento ou não da indenização aos benefi-
ciários do contrato. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO SEGURO DE VIDA

Embora não se possa precisar a partir de quando surgiu o se-
guro de vida, sabe-se que a espécie contratual se originou em tem-
pos remotos e está intimamente relacionada ao comerciante, o qual, 
demonstrou a necessidade de proteger seus negócios e bens quanto 
a possíveis impasses, criando mecanismos para desviar-se tanto de 
condutas dolosas de terceiros quanto de fatos inerentes a sua von-
tade ou ciência. Não obstante, no Brasil, o seguro chegou junto com 
a Família Real Portuguesa em 1808, muito embora esta fosse limi-
tada, praticamente, ao seguro marítimo. Somente em 1850, com a 
promulgação do Código Comercial, o instituto passou a ter textos 
normativos tutelando de forma clara o contrato de seguro, mas não 
tratava do contrato em relação às pessoas, que expressamente o ve-
dava. Dessa maneira, apenas em 1855, o seguro de vida passou a se 
desenvolver, e seguindo na linha histórica jurídica, em 1916 com 
o Código Civil, houve a regulamentação do seguro tanto de coisa 
quanto de pessoas, sendo expressamente permitido, obtém estrutura 
legal e sólida, abandonando a fundamentação apenas em decretos e 
regulamentos. Atualmente, o vigente Código Civil, em seus artigos 
757 a 802, determina normais gerais e especificas para o seguro de 
pessoas (MANICA, 2010). 

Conforme dicção do artigo 757 do Código Civil, entende-se 
por contrato de seguro aquele pelo qual uma das partes, denomina-
da segurador, obriga-se, mediante o recebimento de parcelas deter-
minado valor avençado pelos contratantes (denominada prêmio), a 
“garantir interesse legítimo” da outra, intitulada segurado, “relativo à 
pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados”. Dessa forma, no 
seguro de vida em que ocorrer morte por acidente, o beneficiário, 
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 ]  que é o terceiro destinatário, receberá o a indenização (o valor do 

seguro estipulado no contrato). 

Neste diapasão, os autores Giovanna Gonçalves e Fernando Jú-
nior, explicam a natureza jurídica do contrato de seguro: contrato 
bilateral ou sinalagmático, pois dele surgem obrigações para ambas 
as partes (o segurado, o de pagar o prêmio, não agravar o risco do 
contrato e realizar as demais obrigações acordadas; e o segurador, 
o de efetuar o pagamento da indenização prevista em caso de fato 
eventual. Posto isto, o inadimplemento por uma das partes interrom-
pe o equilíbrio do contrato, não se podendo exigir o adimplemento 
pelo outro contratante, consequentemente entende-se que o contra-
to de seguro é tipicamente aleatório, visto que a ocorrência ou não 
do sinistro, que é sempre um acontecimento incerto e independe da 
vontade das partes (GONÇALVES; JÚNIOR, 2017).

Destarte, Carlos Roberto Gonçalves alude que o principal ele-
mento do seguro de vida é o risco, que se atribui a outra pessoa. Nele 
intervêm o segurado e o segurador, sendo este, necessariamente, 
uma sociedade anônima, uma sociedade mútua ou uma cooperativa, 
com autorização governamental (CC, art. 757, parágrafo único), que 
se encarrega do risco, mediante recebimento de prêmio, que é pago 
geralmente em prestações, obrigando-se a pagar ao primeiro a quan-
tia estipulada como indenização para a hipótese de se concretizar 
o fato aleatório, denominado sinistro. E acrescenta que o seguro de 
vida contém regramentos próprios, regula-se, em linhas gerais pe-
las disposições atinentes ao seguro de dano, determinadas na seção 
concernente às “Disposições gerais” do Código Civil (arts. 765, 766 e 
768). Há, contudo, certas disposições sobre seguros em geral que não 
se aplicam aos seguros sobre pessoa. Neste, o segurado pode fazer 
quantos seguros quiser e pelo valor estipulado, e a apólice não pode 
ser “ao portador” (art. 760, parágrafo único). Dispõe, com efeito, o 
art. 789 do Código Civil que “nos seguros de pessoas, o capital segu-
rado é livremente estipulado pelo proponente, que pode contratar 
mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diver-
sos seguradores” (GONÇALVES, 2020).
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ASPECTOS DO SUICÍDIO NO BRASIL

O suicídio é definido como o ato intencional de matar a si mes-
mo. Suas causas mais comuns são um transtorno mental e/ou psico-
lógico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, 
alcoolismo e abuso de drogas, dificuldades financeiras e/ou emocio-
nais que desempenham um fator significativo para sua concretização. 

Segundo Szasz (2002 apud BERENCHTEIN NETTO, 2013) o 
suicídio não identifica a morte como algo qualquer, mas sim ato pro-
priamente dito, uma identificação da conduta determinante, como se 
pode compreender esta ação. Assim dispõe:

[...] usamos a palavra ‘suicídio’ para expressar duas ideias bastante diferentes: 
por um lado, com ela descrevemos uma maneira de morrer; ou seja; tirar a 
própria vida, voluntária e deliberadamente; por outro lado, no lugar de utili-
zamos para condenar a ação, ou seja, para qualificar o suicídio de pecami-
noso, criminoso, irracional, injustificado... em uma palavra, mal (SZASZ, 
2002, apud BERENCHTEIN NETTO, 2013, p. 21 – grifos no original).

Além disso, a clássica definição do conceito de Durkheim 
(1982) citado por RIBEIRO (2003), define como suicídio todo ato 
praticado por um indivíduo com a intenção de produzir dano direto 
ou indireto contra si próprio, resultando em morte, e que poderá ser 
caracterizada como tentativa caso não seja consumada. Nesse viés, o 
Ministério da Saúde, em sua cartilha formulada para a prevenção ao 
suicídio, aborda a existência de características que antecedem o pen-
samento ou o planejamento de cometer suicídio, características estas 
como a ambivalência, impulsividade e rigidez/constrição. Sabe-se 
que o ato de autoextermínio começa com o imaginário, idealizando 
a ideia suicida culminando em tentativas de autodestruição objeti-
vando o ato a ser consumado. A ambivalência induz que o indivíduo 
idealiza a morte, mas cultue a vida, vive em um conflito interno equi-
librado entre valores e o sofrimento psíquico, esta estabilidade per-
mite que o indivíduo tenha apoio emocional e permaneça distante 
dos pensamentos mórbidos. Na impulsividade a intenção de cometer 
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 ]  suicídio é transitória, gerado por fatores estressores da vida diária do 

indivíduo, a indução a calmaria ajuda na prevenção de um ato mais 
agressivo a si mesmo. Vejamos a rigidez que transporta a pressão do 
comportamento para o estado cognitivo envolvendo diversos fatores 
emocionais em que o pensamento de autoextermínio seria a única op-
ção para a resolução de um sentimento que não há mais nada a ser fei-
to a não ser morrer (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2016).

No Brasil e no mundo os números de casos de suicídio crescem 
de forma alarmante, resultantes de diversos fatores como os já men-
cionados anteriormente. Dessa forma, foram criados mecanismos ju-
rídicos para facilitar o entendimento através de ferramentas a fim de 
promover estratégias de enfrentamento, sendo prelúdio importante a 
Portaria nº 1.876 de 14 de agosto de 2006, que Institui Diretrizes Na-
cionais para Prevenção do Suicídio, a ser implantadas em todas as uni-
dades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão 
(BRASIL, 2006). O Conselho Federal de Medicina (CFM) esclarece 
que, a iniciativa do Ministério da Saúde é promover as Diretrizes de 
prevenção ao suicídio e buscar meios de informar a população quanto 
à necessidade em prevenir este evento que se tornou o flagelo da socie-
dade (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2017).

Nesse sentido, o presidente Associação Brasileira de Estudos 
e Prevenção do Suicídio (ABEPS), informa que no Brasil, iniciativas 
de discussão sobre o suicídio aumentaram muito nas últimas déca-
das, já que as notícias veiculadas sobre este assunto eram raras e não 
tinham devida importância. No ano de 2000 foi realizado na cidade 
de Montevidéu, Uruguai a terceira jornada de suicidologia onde foi 
criado a ASULAC (Asociación de Suicidologia de Latinoamérica y el 
Caribe). Importante ressaltar que a maioria dos países trata este tema 
com preocupação e com isso criam entidades para tratar este assunto 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO, 2016). 

Assim, o Centro de Valorização da Vida (CVV) em 2015 no 
mês de setembro deu início ao trabalho de atendimento via telefone 
para prevenir o suicídio, com abrangência para todo o Brasil. Vale 
lembrar que o CVV atua de forma filantrópica, com início dos seus 
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trabalhos em 1962 na cidade de São Paulo e prestando um serviço de 
utilidade pública foi federalizada em 1973 (CENTRO DE VALORI-
ZAÇÃO DA VIDA, 2015).

Por sua vez, em 2017 o Ministério da Saúde lança uma carti-
lha de informações sobre as metas a serem implementadas para a 
redução de suicídios e tentativas de suicídios em aproximadamente 
10% nos números, uma projeção para até 2020, cumprindo assim 
o acordo formalizado com organização Mundial da Saúde (OMS). 
Ocupando uma triste estatística, o Brasil registra um considerável 
aumento de mortes por suicídio entre 2011 a 2015 (BRASIL, 2017).

Assim sendo, a Organização Mundial da Saúde ressalta que, os 
distúrbios da mente não são de cunho pessoal, é preciso buscar abor-
dar este assunto com mais frequência, buscar a inclusão daqueles que 
sofrem de algum transtorno, combinar a ciência com a sensibilização 
para quebrar tabu e barreiras, compreendendo os fatores sociocul-
turais e ambientais que levam o adoecimento da mente. O desenvol-
vimento do distúrbio mental advém de fatores externos e internos. 
Estima-se que a cada quatro pessoas, uma terá transtorno mental, o 
crescimento deste evento estará proporcionando um entendimento 
que poderá induzir um tratamento mais adequado para cada trans-
torno identificado. Assim, é discutido que a mente em estado depri-
mido libera uma série de eventos fisiológicos interagindo com siste-
mas endócrinos alterando a imunidade deixando o indivíduo mais 
suscetível a aquisição de doenças que comprometem fisicamente a 
pessoa. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2001).

Em 2016 a Organização das Nações Unidas (ONU), utilizando 
dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), expõe 
que, um percentual entre 75% dos suicídios ocorre em países de baixa 
renda. As tentativas de suicídio configuram em torno de cinco para 
um suicídio consumado, um relevante fator de risco a ser notificado. 
Meios comuns como a ingestão de remédios utilizados em lavouras, 
esganaduras e até mesmo o uso armas de fogo são evidenciados. Con-
flitos sociais que abrangem desde guerras e discriminações de todas 
as formas e gêneros têm sua contribuição aumentando substancial-
mente as tentativas de suicídio bem como o suicídio evidenciado. Foi 



MARCELO FRÓES PADILHA  —  REBECCA LINDA DOS SANTOS SOUZA
MILENA DE OLIVEIRA FREITAS324

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  notado também que distúrbios da mente, relacionado com fatores 

suicidas como a depressão e a ingestão abusiva de álcool têm presença 
marcante em países de renda mais elevada e os índices de suicídios 
consumados são observados nestes países em momentos de crises que 
afetam o poderio econômico, um pensamento que o indivíduo ad-
quire por não conseguir absorver muito bem os fatores estressantes 
(BRASIL, 2016).

Na esfera jurídica, por sua vez, as discussões sobre este assunto, 
são acompanhadas de dúvidas que decorrem desde a entrevista com 
familiares a entendimentos com profissionais orientadores da saúde 
mental, “[...] Em caso de dúvida, recomenda-se uma tentativa de au-
tópsia psicológica, requerendo-se a oitiva de parentes, vizinhos, bem 
ainda a requisição de perícias pertinentes” (RIBEIRO, 2003. Acesso 
em: 21 de maio de 2022).

O crime propriamente dito, tipificado no art. 122 do Código 
Penal Brasileiro, é imputado ao que auxilia o ato e não a quem o 
comete. Este auxílio pode ser uma simples frase de incentivo a to-
mada de decisão que, às vezes seriam de superação para muitos e 
no entendimento de uma mente perturbada se torna o gatilho para 
o extermínio próprio. Ações instauradas a respeito deste tema têm 
decisões divergentes em entendimentos, que criam jurisprudências 
que condena e arquiva ações que deixam os envolvidos no processo 
sem saber se ao certo são réus ou acusados de um ato historicamente 
insano, inexplicável e com entendimentos muitas vezes baseados em 
empirismo (BRASIL, 2006). Assim:

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio 
para que o faça: Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consu-
ma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão 
corporal de natureza grave. Parágrafo único - A pena é duplicada: Aumento 
de pena: I - se o crime é praticado por motivo egoístico; II - se a vítima é 
menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência 
(BRASIL, 1940, art.122. Acesso em 21 de maio de 2022).

Mirabete (1999 apud RIBEIRO, 2003) esclarece condutas ju-
rídicas a serem empregadas no caso de suicídio tentado, em que o 
ato, não seria nomeado como responsabilidade de quem o pratica, 
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mas sim de quem de algum modo promove ações que induzem ao 
triste fim instigando ou até auxiliando a cometer suicídio dando cau-
salidade ao ato, lembrando que se esta ação não incidir em suicídio 
ou lesão corporal grave, pode esta ação ser considerada como sendo 
uma ação excepcional.

É de relevância que um ato consumado ou não consumado tem 
seu impacto estendido aos familiares do suicidado. Este impacto in-
flui na vida dos sobreviventes familiares, que tem que conviver com 
os dramas deixados pelo suicida e as satisfações decorrentes do ato, 
difícil mais ainda com o pensamento de convívio com o suicidado e 
procurar formas de entender o porquê deste caminho mórbido (TA-
VARES; SILVA; COLOMA, 2013).

Com todo o exposto, fica evidente a problemática do suicídio no 
Brasil e que tal fato acarreta inúmeras consequências, sejam elas sociais, 
culturais, psicológicas aos familiares e ainda na esfera jurídica. Apesar 
dos esforços em combater tal fenômeno, é extremamente dificultoso 
combater algo tão silencioso, que muitas vezes só é percebido quando 
chega a extremos como a consumação do autoextermínio em si. 

O VALOR DO SEGURO DE VIDA DEVE SER PAGO  
AOS SUCESSORES DO SUICIDA?

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou súmula re-
lacionada à cobertura de seguro de vida quando o titular se suicida: 
conforme o novo enunciado, esse tipo de morte só terá cobertura 
dois anos depois da vigência do contrato. O colegiado cancelou a Sú-
mula 61, cujo enunciado não colocava limite temporal para o rece-
bimento do seguro de vida, que dispunha: “O seguro de vida cobre o 
suicídio não premeditado”. O novo enunciado da Súmula 610 é um 
resumo dos entendimentos consolidados nos julgamentos e serve de 
orientação para outros tribunais do país. 

O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de 
seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montan-
te da reserva técnica formada (STJ – SÚMULA 610, BRASIL, 2018).
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 ]  Dessa forma, conforme os precedentes que basearam o enten-

dimento dos ministros, a seguradora será obrigada a indenizar de-
pois do período de carência de dois anos, “mesmo diante da prova 
mais cabal de premeditação” (REsp 1.334.005), 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 
SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VI-
GÊNCIA DO SEGURO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Durante os 
dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio 
é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário 
ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada (Código Civil 
de 2002, art. 798 c/c art. 797, parágrafo único). 2. O art. 798 adotou crité-
rio objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do 
segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação. Após o período 
de carência de dois anos, portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, 
mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. 3. Recurso especial 
provido. (STJ - REsp: 1334005 GO 2012/0144622-7, Relator: Ministro PAU-
LO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/04/2015, S2 - SE-
GUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2015).

Tal decisão foi tomada, inclusive porque é “irrelevante a discus-
são a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior 
segurança jurídica à relação havida entre os contratantes” (AgRg nos 
EDcl nos EREsp 1.076.942).

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO OCORRIDO ANTES 
DE COMPLETADOS DOIS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. IN-
DENIZAÇÃO INDEVIDA. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. 1. De acordo 
com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está 
obrigada a indenizar o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do 
contrato. 2. O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, 
tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de 
modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contra-
tantes. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1076942 PR 2011/0121373-0, Relator: 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SE-
GUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2015).
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Dessa forma, é evidente a pacificação dos Tribunais em relação 
ao pagamento do seguro de vida aos sucessores do suicida, respei-
tado o período de carência, que se encontra em consonância com 
o Código Civil. Assim, consolidou o entendimento para preconizar 
que o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, 
tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível entender que, o contrato de se-
guro tem como funções primordiais, a transferência do risco e o 
mutualismo entre segurados. Os indivíduos contratam seguros para 
se prevenir contra possíveis riscos, e as entidades seguradoras dis-
tribuem esse risco entre uma coletividade, sempre zelando por sua 
função empresária. Percebeu-se que, apesar de existirem leis especí-
ficas para o seguro e instituto próprio, questionamentos e discussões 
foram levantados dentro do âmbito jurídico. 

Certamente, parece pouco lógico manter a aplicação das Súmu-
las que surgiram com base no Código Civil anterior perante aprova-
ção do novo Código Civil de 2002 em relação ao efeito do ato suicida 
no seguro de vida, e sabe-se que as Súmulas 105/STF e 61/STJ foram 
editadas com base no texto normativo no qual invalidava a cláusula 
de exclusão de cobertura em razão de não haver previsão legal para 
aplicação dessa cláusula, todavia ao cenário atual, a lei é expressa em 
estabelecer que o suicídio não está amparado pelo seguro de vida se 
ocorrido dentro do prazo de carência – os dois anos de vigência deste 
contrato, ademais, a redação da nova lei e Súmula 610 do STJ, viabi-
lizam a cessação de discussão entre os legisladores acerca da preme-
ditação e da voluntariedade, sendo certo de que o novo dispositivo 
sumular nasceu baseado em princípios essenciais – boa-fé e função 
social do contrato, convergindo à estipulação do critério objetivo de 
carência legal, surgindo como resolução de conflitos e mantendo en-
tendimento já consolidado aos casos concretos.

Dessa forma, entende-se que a solução dos casos não cabe ape-
nas ao Judiciário, mas também pode ser iniciada através da informa-
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 ]  ção passada a sociedade, isto é, havendo maior comunicação entre o 

segurado e a seguradora ao adquirir o negócio jurídico, esclarecendo 
a pormenorização das cláusulas contratuais, no sentido de que a re-
gra normativa para aquisição do seguro de vida é o não pagamen-
to de indenização ao beneficiário em caso de suicídio do segurado 
dentro dessas dois anos, elimina previamente a delicada questão da 
premeditação e de sua prova.
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