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i ..li1. 1NTRODUgAO

O contrato de seguro 6 polari2ado pele risco. Sua causa 6 a garantia
de interesselegitimo do segurado con tra riscos predeterminados (art. 757
do C6digo Civil).: Compreendido como a possibilidade de sinistro, ou
seja, de evento desfavor6velao interesse legitimo do segurado, previsto
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no contrato , cuj a ocorr&ncia lava o pagamento da indenizagao securitaria,' o risco
6 elemento essencial, quejustifica a exist&ncia d o contrato seguro .: Sua ausencia,
inicial ou superveniente, levi a extingao do contrato. Da mesma forma, irradia
efeitos quando a estrutura e base econ6mica do contrato, refletindo em todas as
etapas da relagao jurldica e servindo de parametro para o cdlculo do pr&mio.

Na faso de execuQao do co ntrato de seguro, a alteragao supervenien te do risco
justifica a incid&ncia de regras especfficas e consequ&ncias pr6prias, resultando
no reconhecimento de uma s6rie de direitos e obriga96es aos contratantes, ao se-
gurado e ao segurador. Nas situa96es de agravamento do risco ou de diminuigao
relevance, a ordemjurfdica interv6m, seja possibilitando a revisio do premio ou
a resolugao do contrato, sqa exigindo a comunicagao da circunstgncia a contra-
parte, ou vedando o agravamento intencional.

No direito brasileiro, a alteragao do risco 6 disciplinada pelos arts. 768, 769
e 770 do C6digo Civil e suscita diversas quest6es praticas, tendo destaque em
aspectos essenciais do Lipo contratualdo seguro. Muitos litigios entry segurado e
segurador, envolvendo o cabimento da indenizagao securitaria, tem por objeto a
configuragao do agravamento do cisco e sous efeitos. N esse sentido, sio paradig-
mdticos najurisprudencia, os casos em que se discute a perda do direito a garantia
por agravamento intencional do cisco (e.g., condugao do veiculo segurado em
estado de embriaguez; pratica de racha com o veiculo segurado; nio observAncia
de escolta armad a ou de sistema de rastr6amento no seguro d e transports etc. ) . Ao
mesmo. tempo, alterag6es supervenientes do :risco, de grande intensidade -- casa
das repercuss6es de uma pandemic como a da Covid-19 -- colocam em destaque
a possibilidade de revisio do premlo ou de resolugao do contrato.

A alteraQao do risco , contudo, carece de delimi taGao conceitualmais precise
no direito brasileiro. Nio taro, o agravamento do risco tem seu sentido dema-
siadamente alargado, dando causa a debates que ngo Ihe sio pr6prios. Assim,
por exemplo, 6 o caso do sinistro causado dolosamente ou eh situa96es que
justificam exclus6es:de cobertur8. Muitas vezes, se confunde o agravamento do
cisco propriamente dino, que produz efeitos jurfdicos, com o miro aumento do
cisco, irrelevante doponto de .vistajuridico ou atuarial. Da mesma forma, desafia
o int6rprete a precisa-dglimitagao do que consiste o agravamento intencionaldo
risco de que grata o art. 768 do C6digo Civil.

O presents estudo se prop6e ao exame da alteragao do cisco no contrato de
seguro, de modo a identificar crit6rios para sua definigao conceituale efeitos no

4. Para anfitise mats aprofundada do conceito de cisco e sous reflexes no contrato de seguro: PE-
TERSEN, l-uiza. O cisco tzo corl£la£o de seguro. Sio Paulo: Roncarati, 2018. No direito espanhol:
COPO, AbeIB. Veiga. E[ riesgo en e]contrato de seguro. Cizur Menor: Thomson Reuters, 20] 5.

5. MENEZES CORDEIRO, Antonio. Direito dos Seguros. Lisboa: Almedina, 2016. p. 541.
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direito brAsileiro. Na prirneira parte, analisam-se os fundamentos da alteragao
do risco, com a identificagao da sua fungao e os efeitos no contrato de seguro. Na
segunda parte, apresentam-se os pressupostos para a qualificagao da alteragao
relevance do cisco, tanto gerais, do agravamento e da diminuigao do cisco, como
especificos, relativosao agravamento intencionaldo risco.

2 FUNDAMENTOS DA AtXEKAgAO DO RISCO NO CONTRATO DESEGU RO

O risco 6 um elemento em constants mutagao. Atualmente, com a dingmica
e a fluidez da vida em sociedade, os riscos tandem a se modificar com maier ra-
pidez, comportando cello grau de volatilidade: alteram-se a ;realidade social e o
comportamento do individuo, alteram-se os riscos. Assam, 6 natural que o cisco
que recaisobre o interesse do segurado, garantido peso segurador, modifique-se
ao bongo da vig&ncia do contrato, espdcialmente considerando que o seguro se
caracteriza como um contrato de duragao, cola execugao tends a se prolongar no
tempo. Embora o segurador raga previs6es, na Ease pr6-contratual, calculado o
premio de modo a fazed frente ao risco garantido, este podera alterar no curso do
contrato -- em natureza e dimensio .

Em sentido estrito , a alteraQao superveni ante do cisco abarca as situa96es de
agravamento ou de diminuigao d o risco propriamente divas, em que o modo como
6 considerado na faso de formagao do contrato varia em dimensao, aumentando ou
diminuindo em razgo de circunstincias que influenciam na probabilidade ou na
intensidade do sinistro(alteragao quanti tativa do cisco) : Nesse sentido , a alteraQao
do cisco se manifesta de maltiplas formas. Pode decorrer de circunstincias itlheias
ao segurado, como fatos da natureza (e.g. , aumenLO do cisco de tsunami) , ou ato
de terceiro (e.g., instalagao de [Abrica de inf]amgveig ao ]ado do estdbe]ecimento
comercialsegurado) , ou guardar relagao com seu pr6prio comportamento (e.g. ,
mudanga de enderego ou pratica de esporte radical) .'

Em sentido amplo, a alteragao superveniente do riscoeng16ba, tamb6m, as
hip6teses de cessagao do risco ou de sua modificagao qualitative. Nesses casos,
o cisco que incide sobre o interesse do segurado altera-se em natureza, levando
a extingao ou a modificagao do contrato. Ao modificar-se a natureza, contudo,
nio se grata propriamente de uma alteragao do risco contratado, mas de nova
circunstAncia de cisco, diferente daquela coberta pelo seguro.'

:6

7

DONA]'l, Antigono. Zrattafo deIDiritto delle AssicurazioriiPrivate. V 11. Milano: Giurfrd, 1952
p. 401-402. ALMEIDA, J. C. Moitinho. O Confrato de Seguto no Direifo Porrugues e Comparado
Lisboa: Livr. Sg da Costa, 1971: p. 86-87
DONArl, Antigono. liaffato deZ Diritto dC[Ze AssicurazioriiPrivate. V ]]. Mi]an6: Giuffre, 1952
P 401;402.
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Tradicionalmente, a:alteragao do risco fm sentido estrito, sobretudo. o seu
agravamento , 6 objeto de minuciosa disciplina normativa.; N o direi to brasileiro , os
arts. 768 e 769 do C6digo Civildisciplinam as condig6es e efeitos do agravamento
do risco, e o art. 770, a situagao em que ocorre sua diminuigao.9

2.1 Fun€6es da disciplina da alteragio do cisco no seguro

N o direito dos seguros brasileiro , a discipline da alteragao do cisco , compreen-
dido em sentido estrito, exerce dupla fungao: a preservagao da base econ6mica
do contrato de seguro e a sangao ao ato doloso do segurado.

2.1.1. Preservagaodci baseecon6mica docontrato :

A disciplina da alteragao do cisco, sega por disposigao legal, sqa contratual,
tem por fungao precipua a preservagao da base econ6mica do con trato de seguro .:'
A alteragao superveniente das circunstAncias do risco coberto tem. impactos na
economia do contrato.' ' Na medida em que represents um novo estado de cisco,

:i.

8 Nos prim6rdios, era regulada no pr6prio contrato, por ;dispoiigao das panes Nd ti&llscorrer do
s6culo XIX, passe ;a ser :objeto de disciplina legal, como norma indemoggvelpelas panes. Nesse
sentido, inicialmente, tdrificziram-se holman leglslativas pontuaii;sdbrd'o Lama hos raines mad-
timo e de inc&ndio. Em gdguida, espeCialmente cold 6 Advento do C6digo G6MerCiai i:taliano de
1882 e da lei de seguros: alemEI de 1908, passa a ser verdadeiraMente siStematiZado nas legislaG6es
dos diferentes sis'tomas juridicos(AGUIRRE. Felipe; ROITMAN,: Horacio. i-a Agravacidn deZ
Riesgo eri eZ Corztlato de Seguro. 2. ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012. p. 7-10). Observa-
se que nem o C6digo ComercialporLugues (1888) e nem o C6digo Comercialitaliano (1882)

regulavam a diminuiQao do cisco, mas apenas o agravamento. No direito italiano, a diminuigao
do risco foi inLroduzlda na legislagao com o advento do C6digo Civil, em 1924 (art. 1.897)
(ALMEIDA,J. C. Moitinho. O Conlra£o de Seguro rlo Direito PorMgues e CoMpalado..Lisboa: Liv,r.
Sg da Costa, 1971. p. 87). Atualmenle, a alteragao do risco, por agravamento ou diminuigao.
encontra disciPlina nas pancipais legislag6es estrangeiras. Assam, por exempl6', na lei demi do
contrato de seguro (gg 23-27, VVG), na lei do ck)ntrato de seguro de Portugal (arts. 91-94 do
Decreto-Lei: n '. 72/2008),, na lei dQ seguro da:;Espanha: (arts. 11-13, da Ley n '. 50/1:980), na !ei
de seguros da Argentina (arts. 37:45, d:a. Ley de Segul os n '. 17.418, de ] 967), no C6di:go Civil
Italiano (arts: 1897 e 1898) e ho Cddd:des Agsuiaicds h'anc6s (art. Ll13-2, 3', e Ll;13-4).
O C6digo anterior, de 1916, regulava apenas o agravamento do risco, deixando delado a dimi-
nUigao;d:orisco(arts.1453ti1555).: ;: ; : : : :; :'
Nessel;entidd: AlEVIM:;' Plddro. O'Con;t7Ztto de Segiiro. 2. ed. Rio delaneiro: Foreiise:, 1986. p. 257.
CARVALHO SANTOS,J. M. C6digo Civil Brasileiro Interprerado. 10 ed. Rio deJaneiro: Freitas
Bastos, 1981. p. 340. ALMEIDA, J. C. Moitinho. O Confr4to de Seguro na Difeito Portugues e
Comparado. Lisboa: Live. Sa da Costa, 1971;. p. 87. MIORANDI, Juan Carlos E EZ riesgo m el
contrato de segurdl regis;m . de las mod /ic clones :que :lo agravan. ::Bu.enos Aires: Astrea, 1974.

Observa-se que a base econ6mica ;do contrato de :geguro 6 cotnplexa,ldgultando da organizagao
de um sistema contrAtua] pe] o segurador. A partit da constituigao de uma muualidadc e previsao
dos sinistros futuros .do grupo pda probabilidade :estatistica, o segurador cdlculfio pr&mio pure

p 45 e ss
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.diferentemente daquele considerado na formagao do contrato para o cglculo do
premio (pure) , romps com a relaQao de correspondencia inicialmente estabelecida
entre premio pogo e risco coberto.:: .

A disciplina do agravamento e da diminuigao do cisco incide para conservar
tanto a relagao de equivalencia entre as presta96es quan to o equilibrio do sistema
contratual, ao bongo da sua execugao. Como observa Vivante, "nell'assicurazioni
ilpremio dowebbe essere ]'equiva]en te de]rischio ion so] o nelmomento in cui si
stipula, ma atiche in Luttiimomenti success;ivi delcontratto" . Prossegue afirmando
que "per mantenere I'equivalenza obbiettiva delle prestazioniper tutto la durata
del contratto il Codice ha interdetto all'asscurato di aggravzire voluntariamente
ilrischio " . L3

A manutengao da relaQao de correspondencia entre premio (pure) e risco
coberto tem o prop6sito de evitar um 6nug excessivo aos contratantes e a oneragao
demasiada do sistema contratualque sustenta o contrato de seguro. O agravamento
do cisco, quando relevance, implica no recebimehto de premio puro inferior ao
necessgrio para fazer frente aos sinisLros futuros do grupo segurado e, por con-
sequ6ncia, para a garantia do cisco individualmente considerado. A diminuigao
relevante do cisco, por sua vez, onera o segurado, importando no pagamento de
pr&mio puro superior aquele necessdrio para fazer frente aos sinistros fu turos. Dai
por que a ordem juridica interv6m, de modo a evitar a onerosidade excessive.:'t
tutelando ora o segurador e o sistema conLtatual, ora o segurado, mediante a
possibilidade de revisgo do premio ou resolugao do contrato , bem .coco vedando
o agravamento intencionaldo risco. ''

Parte da doutrina vai buscar na teoria da imprevisao os fundamentos da
disciplina da alteragao do risco, relacionando-a com a pressuposigao, do s6culo

a ser pago por segurado, o qua16 correspondents a parcela do segurado na divisio do cusco dos
sinistros futures entre os membros do grupo. Para anglise maid detalhada: PETEliSEN. Luiza.
O cisco no cotzfrato de seguro. Sio Paulo: RoncaraL1. 2018. p. 1.10 e ss.

RelaGao de correspondencia que s6 faz sentido considerando que o cisco coberto e o premio
page sio calculados a base ,de um sistema mutual.

VTVANTE. Cesare. DeZ Confraffo diAssicurazione. Torino: U.T.E.T., 1936. p. 200.
I'ZIRULNIK, Ernesto. CAVALCANTI, Flgvio; PIMENTEL, AW-ton. O Corlfrafo de Seguro- 3. ed.
Sgo Paulo: Roncarati, 2016. p. 128. '

Como observa Halperin: "Elasegurador y, por su inLermedio, la comunidad de riesgos, deben
ser protegidos contra las variaciones imprevisibles de ese estado del riesgo, en base al cualse
fifa ta prima y se adscribe al riesgo en una determinada categoria de la comunidad, por lo que
todd alteraci6n no previsible, destruye los fundamentos sabre los que estableci6 elcontrato. De

que deriven para el asegtirado dos cargast la de mantener el estado de riesgo -- es dear, no
alterarlo por un acLO suyo -- y la de informal alasegurador coda alteraci6n delestado de riesgo,
sea por las agravaciones que 61cause o que resulten por obra de rerceros" (EZ contra o de seguro
(seguros femesfres). Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina. 1946. p. 194).

12

13

14.

15.
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XIX,io em razio de causa superveniente.J7 Outros autores analisam a alteragao
do cisco com enfoque objetivo, na quebra da base do neg6cio,:'. considerando
que a peoria da imprevisao 6 bastante restritiva, requerendo a anglise de aspectos
subj etivos -- em especial, a;imprevisibilidade -- bem como outros associados a ela,
como a extraordinariedade e a externalidade d6 faso . Desse modo, exigem que nio
results a alteragao de um ato das panes:9 --, ao mesmo tempo que 6 controversy
a sua incidCncia sobre os contratos aleat6rios.:' A compreensao adequada da al-
teragao do cisco, por6m, dove observar as caracteristicas do contrato de seguro.
Para tanto, nio dove bastar seu enquadramento nas categorias gerais do direito
obrigacional, devendo-se adequa:las is particularidades do Lipo.. E sob essa 6tica

devem sbr in terpretadas as disposig6es relativas a alteraGao do cisco previstas
no C6digo Civil, mesmo quando compreendidas pda doutrina brasileira como
"especificagao da onerosidade excessiva para o contrato de seguro" ."

Para a pr lneira sistematizagao da peoria da pressuposigao, vqa-se: 'WINDSCHEID, Bernhard.
Lehrbuch des pandektenreChts, Bd 1. 6. Aura, Frankfurt, 1887, p- 394. Antes dole, idenLI ficando
que nio se tratava de exonerar-se do vfnculo assumido, mas admitindo sua modificagao em face
da alteraGao das circunstincias: Augdstin Von Leyser, MeditationCs ad pandectas, v. 7. Leipzig,

17. DONATI, Antigono. Tratta£o del Diriffo delle Assicuraziolti Private. V. 11. Milano: Giutfre, 1952.

18. De acordo com Morandi, "en la hlp6tesis no podria habJarse de una imprevisi6n, en sentido
con que se la admjte dentro de la legislaci6n de condo. Antes, bien, se tratarfa de un dispositive
legal cuya raz6n se ser reside en la necesidad de resolver los problemas generados por el.cam-
bio del estado del riesgo. siendo que fate constituye la base de la obligaci6n de asegurador, y,
consecuenLemente, elelemento tomando en cuenta para establecer el equilibrio delsinalagma '-
MORANDI, .Juan Carlos F Elriesgo en elcontrato de seguro: regimen de Im modlicaciones qLlela
agtavatt. Buenos Aires: Astrea, 1974. p. 51.

] g. FERREllIA DA Sll:VA, Luis Renato. Ra'isdn dos corlfrafos: do cddigo civilao c6digo do consnmidoi--

Rlo deJaneiro: Forense. 1999. p. ] 08-115
20. A aplicaGao da peoria da Imprevisao aos contratos aleat6rios 6 bastante controvertida. Certos

ordenamentos juridicos. como C o casa do italiano, excluem expressamente essa possibilidade.
Outros. como o brasileiro, silenciam. Emlinhas gerais, a impossibilidade da aplicagao da impre-
visio aos contratos aleat6rios, se explica em razio do cato superveniente nio poder ester dunn'o
da plea nonnal do contrato. Parte da doutrina, conmdo, sustenta a possibilidade de aplicagao da
peoria aos contratos aleat6rios. Como analisa Nelson Borges, os contratos alea[6rios possuiriam
arcs pleas: "aquela estreitamente ligada a sua essencia, [ulcrada ha futuridade, na incerteza, na
ocorr6ncia de datos duvidosos quando a ocorrdncia efeUva e ao quando se dare; uma oun'a, na
qual pods incidir o evento anormal(plea da imprevisibilidade) alterando a base contratual, que
nenhuma relagao tem com a que 6 responsavel pda sua namreza intrlnseca;;e ainda a comum,
na qual os riscos normais da contratagao (como o inadimplemento) podem ocorrer '. Da{ por
que. mesmo aos contratos aleat6rios, subsistiria a aplicagao da teoria da impreyisao(A teorla da
imprevisao e os contratos aleat6rios.. Ra'asta dos IHbunais, Sio Paulo, v. 826, p. 25-37, ago. 2004-

21. TZIRULNIK, Ernesto. CAvALCANTI, Flavio; PIMENTEL, Ayrton. O Confrato de Seguro- 3. edS-
io Paulo: Roncarati, 2016. p. 128 e i3jl.
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2. 1.2. San gao ao ato doloso do segurado

A disciplina da alteragao do risco tamb6m encontra fundamento na vedagao
a cobertura de ato doloso do segurado. Esse 6 o fundamento especffico da nor-
ma que sanciona, com a perda do direito a garantia, o agravamento intencional
do cisco (art. 768). E, tamb6m, da que sanciona a aus6ncia de comunicagao do
agravamento do risco em caso de mg-f6 do segurado (art. 769, carat, parte final).

A vedagao ao ato doloso do segurado constitui. regra gerd que acompanha
o contrato de seguro desde sua origem remote. Em sentido amplo, compreende
a proibigao a frauds, a prfitica de ato de mii-f6 pelo segurado com a intengao de
obter benehcio indevido do seguro, sqa causando dolosamente o sinistro -- para
receber a indenizagao securitgria --, seja omitindo intencionalmente as circuns-
tAncias relevantes do risco -- para pagan premio menor que o devido --, entre ou-
tras condutas. .Em seDtido estrito, consiste na proibigao de cobertura de eventos
causados intencionalmente pelo segurado. Significa dizer que, para ser passivel
de cobertura, o sinistro dove ser um evenED casual, que ngo results da vontade
do segurado, embora admitido que sejam cobertos aqueles decorrentes de amos
culPosos.22

Sio diversos os fundamentos que justificam a vedagao ao ato doloso no
seguro. Sustenta-se que o dolo importaria na pr6pria negagao do risco, fazendo
desaparecer a incerteza que o caracteriza.23 lgualmente, eventualcobertura de ato
doloso importaria no reconhecimento de condigao meramente potestativa, suj eita
ao pure arbitrio de uma das panes, o que 6 vedado no sistema juridico brasileiro
(art. 122 do CC) .:' Da mesma forma, subverte a nogao de interesse legitimo a ser
garantido, uma vez que a aWaD dolosa sera rqeitada "em considera96es de ordem
pxiblica e de moralidade" ,:; de acordo com padr6es 6ticos e morais que presidpm
os contratos, notadamente nos principios da boa-f6 e dos bons costumes.:a

22

23

BUTARO, Luca. Assicurazioni (in generale; contratto di; centro idanni}. Tn: ENCYCLOPEDIA
I)EL DIRll'TO,;v. 111. Vardse: Giuffre, 195$. p. 450.
HALPERIN, Isaac. EZ conr} afo de seguro (segaros feirestres) . Buenos Aires: Tipografica Editora
Argentina, ] 946. p. 265. Esta orientagao permeou o substitutivo ao anteprojeto do C6digo Civil,
conrorme notas explicativas apresentadas por Comparato: "C) ato intencional do segurado. do
benericiario, ou de sous representantes, 6 o tlnico essencialmente inasseguriivel, por excluir a
flea e portanto o cisco (art. V)" (SubstituLivo ao capt tulo referente ao contrato de seguro no
anteprojeto do C6digo Civil. Revista de Direifo Mercantii: ItldustriaZ, EcortOmico e Financeiro. Sio
Paulo: n. 5, ano XI, 1972. p. 147).

REGO, Margarida Lima. Conte ato de Seguro e lerceiros: estudos de direito civil. Coimbra: Ed.
Coimbra, 2010. p. 163.
ALMEIDA,J. C. Moitinho. O Corltlafo de Seguro no Direifo P(2rtugues e Comparado- Lisbon: Liar.
Sg da Costa, 1971:.: p. !01-] 02.
DONA]'l, Antigono. Irattato deIDititfo delle AssicuraziorliPrivate. V .ll. Milano: G iuffre, 1952.
p 136. MENEZES CORDEIRO, An[6nio. Direifo dos Seguros. Lisboa: Almedina, 2016. p. 731.

24

25

26
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2.2. Efeitos da alteragao relevante do risco

A alteragao relevance do risco produz efeitos .jurfdicos, criando direitos e
obriga96es para os contratantes ao longo da execugao do contrato . No direito bra-
sileiro, sua disciplina varia conforms a presenga ou nio de intengao do segurado
para promoter os amos que dgo causa a alteragao . :' O agravamento nio intencional
(art. 769 do CC), tamb6m denominado de "agravamento casual",:' decorre de
fates que sio alheios ao segurado , ou mesmo quando praticados por ele, o sio sem
o prop6sito de aumentar o risco. Tanto o agravamento quando a diminuigao do
cisco (art. 770 do CC) autorizam a revisio do premio ou a resolugao do contrato.
lgualmente, justificam a exigencia de comunicagao da .circunstAncia a contrapar-
te (art. 769, kaput, do CC). O agravamento intencional do cisco, por sua vez, e
sancionado com a perda do direito a garantia (arts. 768. e art. 769; caput, do ,CC)-

Em relagao ao comportamento exigido dos cohtratantes em caso 'de altera-
gao do cisco, sobretudo a exig6ncia de c6munica(ao da circunstincia agravante,
percebe-se aihplo debate no direito cofnparado -: e , d e forma mats timida, no direito
brasileiro -- a respeito da sua natureza juridica.:9 Trata-se de saber, em sintese, se
a exigencia qualifica-se como um dwerjurfdico," cujo atendimento pods se dar

4' ' I -\
It '. . ... ' ,.-} ll.:.ii.:';'ii '.-.: --. .., =. :: i:i ' ''' ..'i.....:: ''i'';

27 (.:onforme notes explicativas apresentadas por Comparato, autor do substitutivo apresentado
a Comissgo Revisola do Anteprojeto do C6digo Civil, :'analogamente ao disposto quando is
declarag6es iniciais do segurado, os arts. X e XI regulam as agravag6es de risco no curso do
conLrato em dubs disposig6es diferentes, conforme tais agravag6es denham fido intencionais
ou nio". Substitutivo ao capitulo rererente ao contraEO de seguro no anteprojeLO do C6digo
Civil. Revisfa de Dileifo Mercatzfil, IndHstdaZ, Econ6mico e Financeiro. Sdo Patllo:: n. 5, ano XI.
P. ]4,3-152, 1972. P. 148.
PASQUALOTTO, Adalberto. Contratos Nominados 111. Seguro, constitui(do de ronda, logo e
apos£a, .$an(a, transa(do e compromisso. Sio Paula: Revista dos Tribunals, 2008. p. 117-121.
A discussio tem origem no direito alemgo no s6c. XX, a partir do desenvolvimento doutriniirio
do conceito de Obiiegenheifen (Para andlise do concerto: WOLF; NEUNER. Allgemeiner Tell
des Bargerlichen Rechts. 10 Autlage. MQnchen: Verlag C. H. Beck. p. 210. Especificamente no
direito dos seguros: lIEISS, Helmut. VVG g 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit.
In: BRUCK, Ernst; MOLLER, Hans (Hrsg.). Versicherungsvenragsgeselz. Erster Band. gg 1-31-
Berlin: De Gruyter Recut: 2008). Posterlormente, roirecepcionada no di reito italiano (no direito
dos seguros: DONA:l'l. Antigono. graf tata deZ Dirif to delle Assicurazioni Private. V. 11. Milano:
Giuffrd, 1952. p. 383 e ss.) e em outros sistemasj urfdicos: HALPERIN, Isaac. Elconfrato de seguto
(seguros fenestfes). Buenos Aires: Tipograhca Pdi tora Argentina, ] 946, p. 157-159) . No direito
dos seguros brasileiro, a doutrina contemporanea, em alguma medida, recepciona o concerto,
compreendendo a comunicagao da circunstincia agravante como um 6nus do segurado. Por
todos: TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTt, Flavio; PIMENTEL, Ayrton. O Conf rata de Seguro.
3. ed. Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 128.
"Que representa o correlato dos direitos subjetivos, imposto pda arden juridica a uma ou a
diversas pessoas para tutela de um interesse de outrem e cujo cumprimento se garante atrav6s
de meios coercitivos adequados". ALMEIDA COSTA. Diteilo das obllgaGaes. 9. ed. Coimbra:
Almedina, 2006. p. 66.

28
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de modo coercitivo, com a responsabilidade por eventualprquizo, ou como um
6ntls, em:que nio ha obrigatoriedade, mas sup6e sua realizagao para o titular fazed
jus a .eficgcia que a ele se subordina.':

2.2. 1. Obrigagao de comunicar o agravamen to

Tio logo tenha constatado o advcnto de circunstincia agravante do risco, cabs
ado corriuhiUar o fato ao segurador. Disp6e o art. 769 do C6digo Civil:

"o segurado 6 obrigado a comunicar ao segurador, logo que samba, dodo incidence
suscetivel de agravar consideravelmente o cisco coberto, sob pena de perder o
direito a garantia, se provar que sijenciou de mg-f6" . A:exigencia s.ejustifica para
viabilizar o exercfcio do direito a resolugao do contrato ou a revisio do premio p.or
parte do segurador (g g .I ' e 2') , assim coiRO para a adogao de eventuais medidas
de prevengao do sinistro.:'

A:obrigagao; de comunicar o agravamento resulta dO reconhecimento de
uma afsimetria informacional, que peso em desfavor do segurador, quando As
cirCunstAncias agravantes do cisco coberto.:' Nesse sentido, se justifica pelos

31 Conforme ja referimos, sergio comportamento "do titular que, embora nio deja exigivelpela
arte, nem deja passivel de sangao por descumprimento, 6 provid&ncia necessAria a

obtengao de determinado efeito pretendido, deja o de obter uma vantagem ou de evitar uma
desvantagem" . MIRAGEM. Bruno. Direito civil: direifo das obriga€des. 2' ed. Sio Paulo: Saraiva,

TZIRULNIK, Ernesto; CAvALCANTI. Flavio; PIMENTEL, Ayrton. O Contrafo de Seguro. 3. ed.
Sgo: Paulo: Roncarati, 20:16. p. 128.
Conforms Luis Po€as, a exigencia resulta do reconhecimento de uma impossibilidade material,
legal ou econ6mica de acesso a determinadas informag6es que particularizam o estado de risco
segurado, mas escapam ao conhecimento do segurador, pols se situam na esfera patrimonial
ou existencial do segurado, sendo .muLtas delas por este gerenciad2is e controladas. O da'er de
declare(ao inicidZ do cisco no conErafo de segaro. Coimbra: Almedina 2013. p. 116:118. De outdo
ladd, observa-se que o deSenvolvimejato de t6cnicas disruptivas de coleta e processamento da
informagao -- a Chem plo da telemetria e da wearable [echrtoZogy -- tandem a reladvizar a assimeLria
informacional que tradlcionalmente onerava o segurador, assim justificando uma releitura da
obrigagao do segurado de comunicagao do agravamenLO do risco- tsao vem a fundamental uma
Germ mitigagao da exigencia de comunicagao do agravamento peso seguTado, em contraposigao
ao reconhecimento de um driver do segurador de dilig6ncia e corregao na busca e processamento
da inronnagao do estado de cisco. Da mesma forma, [undamenta o reconhecimento de uma s6rie
de deveres de informagao do segurador, por efeito da boa-fe, em fazio da alteragao relevante
do risco. Nestas circunstancias, em casa de agravamento detectado, pode caber ao segurador
infomtar o segurado a respeito, orientando sobre o modo adequado de gerenciamento do ]isco
e alertando sabre possibilidade de reajuste do premio ou resoluGao do contrato na hip6tese de
manutengao do esEado agravado; em cano de diminuifao do cisco, igualmente dove informal a
circunstgncia ao segurado, possibilitando o reajuste do premio. Naturalmente que tats situag6es
deverio ser consideradas a partir da realidade de cada contrato de seguro, e dos meios de que
disp6e de identificagao :do estado de cisco a parter da memos tecno16gicos especihcos, nio se
admitindo generalizagao ou extensio sem raz6es objetivas que ajustifiquem(MIRAGEM, Bruno;

302018
3:2
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mesmos fundamentos da declaragao inicialdo risco (art. 766 do CC) , a partir da
compreensao de que o segurado 6 o gestor do cisco em concreto, detendo conhe-
cimento privilegiado das circunstgncias que particularizam o estado de cisco,
as quads, a priori, escapam ao conhecimento do segurador.34 Por esse motivo,
inclusive, 6 compreendida como,uma extcnsio da declaragao inicial do cisco,:s
seguindo a disciplina delta em con teQdo e quando aos efeitos de descumprimento ,
observadas as particularidades da disciplina da alteragao do risco e aquino que a
legislagao disponha em sentido contrgrio.

O conteQdo da comunicagao do agravamento do cisco abarca as circuns-
tfncias capazes de aumentar a probabilidade ou a intensidade de sinistro. e.
enquanto dais, spam conhecidas polo segurado, assim como as que este deveria
coHhecer, de acordo com as regras ordin6rias da experi6ncia. Assim, "o limite
dessa exig&ncia" dependerd do grau de conhecimento do segurado "a respeito de
quais spam os dados necessArios a repassar ao segurador".3a A comptovaQao do
que corresponda aumento relevante do cisco, contudo, incumbe ao segurador,
enquanto especialista. Da mesma forma, cube ao segurador oriental o segurado
a respeito do que constitua aumento relevante do risco.sz Nesse particular, a in-
formagao deve constar expressamente do contrato, em destaque, de forma clara
e compreensivel, podendo resultar tanto das Condig6es Gerais como da aP61ice
ou da "cldusula perfil" (art. 54, gg 3' e 4', CDC).

A comunicaQao do agravamento do risco dove se dar em tempo adequado,
logo que o segurado saiba, nio podendo ser retardada injustificadamente. O le-
gislador brasileiro, ao adotar conceito indeterminado ("logo que samba") , remete
ao int6rprete a definigao do tempo adequado de cumprimento da obrigagao, o que

PETERSEN, Luiza. Seguro e inteligencia artificial: novo paradigma tecno16gico e sells reflexes
na causa e na estrutura do contrato de seguro. Tn: TEPEDINO, Gustavo; STENA. Rodrigo. (orgs.).
O Direifo Civilrta Era da Intelig6rtcia Arte/iciaZ. Sio Paulo: RT. No prelo). ''
DONATE, Antigono. lia££ato deIDiritLO delle Assicurazioni Privy(e. V. 11. Milano: Giurfrd. 1952.

AG UIRRE, Felipe; ROITMAN, Horacio. La Agravaci(in deiRiesgo en elContrafo de Seguro. 2. ed.
Buenos Aires: Abetedo Parrot, 2012. Observa-se que a declaragao inicialdo cisco visa colocar o
seguradgr a par das circunstdncias do risco na faso de formagao do contrato para o ciilculo do
premio e selegao do risco. A comunica€ao do agravamento do risco, diferentemente, 6 percebida
na ftse de execugao do contrato, para viabilizar o ekercfcio do direito a resoluGao do contrato
ou revisio do pr6mio por parte do segurador.
AGUIARJUNIOR, Ruy Rosado de. Agravamento de risco -- conceiLos elimites. Tn: VlIF6rum de
Direito do SeguroJose Sollero Fill o -- IBDS. Lei de corilrato de seguro: solidariedade ou exclusdo?
Sio Paulo: Roncarati, 2018. p. 124

MIRAGEM, Bruno. O Direito dos Seguros no 'Sistema Juridico Brasileiro: uma intr6dugao.
tn: MIRAGEM, Bruno; CARLINI, Angelica (org.) . Direito dos Segulos:jundammtos de direi£o avi!.
direifo entpresariale direifo do consumidor. Sio Paulo: Revista dos Thbunais, 2015. p. 46 e 5 1-54.

P. 284
34

35.
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do cisco no contrato de tmento e diminuigao relevante do risco

deverg ser determinado "conforms a boa-f6 e os usos" (art. 113, carat, do CC),
assam como "cbrresponder a qualseria a razolivelnegociagao das panes sobre a
questao discutida, inferida das demais disposig6es do neg6cio e da racionalidade
econ6mica das panes, consideradas as informag6es disponiveis no memento de
sua celebragao" (art. 113, g I ', \( do CC). Para tanto, observam-se, entry outras
condig6es, a modalidade de seguro, as circunstAncias concretas do agravamento
e as condig6es subjetivas do segurado.'; Por outdo lado, C dispensada em caso de
fatos not6rios ou conhecidos peta segurador por outros meios.

A aus6ncia de comunicaQao lava a perda do direito a garantia apenas em caso
de mA-f6 do segurado, ou seja, caso este nio informe o agravamento do risco com
a intengao de frauds, buscando se beneficiar da situagao. Por analogia ao regime
da declaragao inicialdo risco, se a falta de comunicagao nio resultar de md-f6 do
segurado, subsistira, em caso de sinistro, a obrigagao do segurador ao pagamen-
to da indenizaGao, com a possibilidade de cobranga do premio que serif devido
faso o agravamento do cisco tivesse sido comunicado. Nio ocorrendo o sinistro,
o segurador podera cobrar a diferenGa do premio ou resolver o contrato, tgo logo
tome conhecimento da circunstincia agravante (art. 766, parggrafo inico) .

A legislaGao brasileira silencia em rela€ao a exigencia de comunicagao da
diminuigao do cisco. E o faz justificadamente. A partir da compreensao de que
o segurado 6 o gestor do cisco em concreto, nio se justlficaria a imposigao da
conduta ao segurador, ja que este, em regra, nAo terra conhecimento da dimi-
nuigao do cisco. Nada obstante, na hip6tese do segurador ter conhecimento da
diminuigao do cisco, e sends este desconhecida peta segurado (o que, inclusive,
poderiiocorrer por desconhecimento t6cnico) , devs-se reconhecer, por efeito do
principio da boa-f6, o dover do segurador de informal a diminuigao do cisco ao
segurado (art. 422 c/c 765 do CC) .:9 Em tats casos, a boa-f6 incide para viabilizar,
ao segurado, a informaQao necessgria ao exercicio do direito a revisit do premio
ou resolugao do contrAto (art. 770 do CC).

2.2.2. Revis6o do pr6mio ou resolugao do contrato

O agrblvamento nio intencionale a diminuigao do risco ddo causa, ainda,
ao direito potestativo dos contratantes a revisgo do pr&mio ou a resolugao do
contrato, no cano, respectivamente, do segurado, em caso de diminuigao, ou
do segurador, em cano de agravamento. No primeiro caso, opera'se o re4uste do
premio de modo proporcionalao novo estado de risco, com o reestabelecimento

38. AGU IARJUNIOR, Ruy Rosado de. Agravamento de cisco -- conceitos e lim item. Tn: Vll F6rum de
Direito do Seguro J os6 Sollero Filho -- IBDS. Lei de contrato de seguro: soZidariedade ou excluslio ?
Sio Paulo: Roncarati, 2018. p. 141

39. MENEZES CORDEIRO, Antonio. Direito dos Seguros. Lisboa: Almedina. 2013. p. 761.
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da equaGao econ6mica do contrato. No segundo, extingue-se a relagao contratual,
com a restituigao do premio pago de modo proPorcionalao per(odo de cobertura
(eficdcla ex [unc). E o que resu]ta da interpretagao das normas do C6digo Civil
Carts. 769, gg I ' e 2', e 770) e que se verifica na legislagao comparada " Sob a
vigencia do C6digo Civil de 1916, a solugao era diverse: o aumcnto do premio
por agravamento do risco era admitido apenas em caso de clgusula contratual
expressa;*: a diminuigao do risco, por outro lado, ngo era objeto. de disciplina
especifica sobre sous efeitos. '

O direito; do segurado a revisio do pr6mio ou a resolugao do contr3to. em
casa de diminuigao considergveldo: cisco, e assegurado peso art. 770 ("Salvo: dis-
posigao em contrdrio, a diminuigao do risco no curio do contrato nio acarreta
a redugao do premio estipulado; mas, se a redugao: do cisco for considerdvel. o
segurado podera exigir a revisgo do pr&mio , ou a resolugao do contrato") . Existem
a{ "dois comandos" : "um passivelde derrogagao e outta nio" . "A diminuiQao nfo
considergveldo risco s6 reduzirA o premio se. assim for pactuado. Ao contrgrio,
a diminuigao considerdvelsempre atribuird ao segurado o direito de resolver
o contra.to ' ou, a seu crit6rio, beaver.o, premio correspondence a atenuagao, ndo
podendo as panes dispor de outro mo(lio".*:

Por sua vez, o direito de escolha do segurador a revisit do premio ou a reso-
lugao do contrato, em casode agravamento, resulta da interpretaQao. do art. 769
gg I ' e 2', do CC. Disp6e o g1': "0 segurador, desde que o naga nos quinze dias
seguintes ao recebimento do aviso da agravagao do risco sem culpa do segurado,
podera dar-the ciencia, por escrito, de sua decisdo de resolver o contrato" . E o. g 2'
complementa: "A resolugao s6 sera eficaz trinta dias ap6s a notificagao, devendo
ser restituida peso segurador a diferenga do pr&mio". A norma, portanto, prev&,
no caso de agravamento do risco sem culpa do segurado, o puzo decadencial
de 15 dias para o exercicio do direito de resolugao a contar do recebimento da
comunicaQao do agravamento ou da data que o segurador tomar conhecimento
da circunstAncia agravante por outros meios (o que ocorrer primeiro) . Registre-

que a extingao do contrato ngo 6 imediata, perdurando a garantia pelo puzo
de 30 dias depois do envio da notificagao ao segurado. Desse modo, ocorrido o
sinigtro entry a comunicagao do agravamento sem culpa do segurado e o t6rmino
do puzo extintivo, caber6 ao segurador implementer a indenizagao securitdria.

40

41

42.

Assim , preveem a possibilidade de resolugao do contrato e/ou de alteragao do premio: art. Ll13-4
do Code des Assurance; gg 24-25 da Versicherungsvertragsgesetz -- VVG; arts. 34, 35 e 37 da
lei de seguros da Argentina; arts. 92' e 93' da lei do contralo de seguro de Portugal.
Art. 1.453. Embora se hajam agravado os riscos, a16m do que erA: possfvelantever no contrato.
nem por isso-. a nio haver nile ctiusula expressa, tfrfid ireito o segurador a; aumento do prCmio.
TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flavin; PIMENTEL, Ayrton. O Confrafo de Sekuro. 3. ed.
Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 131.
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Ao fazed refer6ncia apenas a "resolugao" do C6dtl-aLO e a "agravagao do risco
sem culpa", a norma suscita dubs quest6es relevantes. A priiTeira consiste em
saber se a revisio do pEemio tamb6m setia possivel. A segundo , dth detertninar os
efeitog do agravamento culp6so do risco. Eih relaQao a primeiradelai, a interpre-
u€ao adequada 6 aquela qud }ec(Jnhece a possibilidade de revisit do premio, de
modo a permitir a continuidade do vinculo contratual. E a intepretagao coerente
com outras normas do proprio C6digo Civil, como 6 o caso do seu art. 479 ("A
resoluGao podera ser evitada, oferecendo-se o f6u a modificar equitativamente
as condig6es do contrato"), bem assam do que disp6e o art: 770 -- por simetriQ
aos efeitos da diminuiQao do cisco -- e o art. 766, paragrafo anico, por analogia ao
regime da declaragao inicialdo-risco. .* : '

Outra questao , por6m, consists em determindr oslimitei; do direito d o segu-
rador a resolugao do contrato, eM especial, para que nAo sqa efercido de forma
abusiva, de mod;o a frustrar o interesse Qtildo segura'do. Notziddihente quando
afigura-se tecllicamehte possivel--segundo os pressupostos t6Crhc6-econ6micos
da segurabilidade" -- o reajuste do pfemio e a cobertura do. novo estado de risdo.":
Tratando-se de relagao de consumo, dianne do direito bgsico dt) consumid6rA
manutengao do.vinculo contratual(art. 6', V c/c art. 5 1, g 2', do CDC):,'; e a cab:
vidade, muitas vezes, intTfnseca ao Lipo ," dove-se p rivilegiar a revisAo do l5remio .;
Em tats casos, o exercfcio do direito de resoluQao rica cond icionado a ausCncia de
interesse do consumidor na continuidade do pontrato ou a m$nifesta impossibi-
]idade de cobertura do estado de risco agtavado.

Em relagao ao segundo aspecto , distingue a doutrina;, entry os efeitos do agra-
vamento culposo e do agravamento sem culpa, em razgo: de datos completamente
estranhos ao segurado.. De acordo com o entendimento majoritario., no caso de.
culpa do segurado, desapareceria "o puzo para a seguradora comunicar a extingao
do contrato , bem com o o dover de mant€r a garantia pele per£odo su bsequente" .47
A diferenga, portanto, reside na eficgcia da resoluGao , m odulada conforms o grau
de censurabilidade da conduta : no agravam onto culposo , a resolugao tem eficgcia
imediata e ngo se submete a prazQ decodencial; no agravamento sem culpa. opera
no puzo de 30 dias posteriormente a notificagao.

43.

45.
46.

+7.

PETERSEN, Luiza. O cisco tlo contrafo de segaro. Sgo Paulo: Revista dos Tribunals, 201$. P. 116

Solugao semelhante e adotada no Projeto de Leido Senado n '. 29/20] 7, cujo art. 18, g 2', disp6e:
Depots de dente, a seguradora podera, a[6 o puzo m:iximo de vince dias, cobras a diferenga

de premio ou, nio sends possfvel tecTlicamente garantir o novo risco, resolver o CQntrato
MIRAG:EM,: BI'unO:. Chrso;de dileito: do cansufnidor. 8'. ed. Sio Paulo: {RT, 20] 9. P: 297.
MARQUES, Claudia Lima. Contra£os no C6digo de D(;rasa do Consumidor: o novo regime das
rela€des conti'atuais. 9'. ed. Sio Paulo: Revista dos ltibunais;:2016:. p:. 73' e s5. ; ,; , .
TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTr, Flavio; PIMENTEL, Ayrton. O Comet-afo de Seguro. 3. ed.
Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 130.
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2.2.3. Perda do direito a garantia

gravamehto intencional do risco, por sua vez, lava a perda do direito
a garantia. Em ta;is casos, sanctona-se o comportamento doloso do segurado,
contrgrio a boa-fb, que, no curso da rela€ao contratual, aumenta a probabilidade
ou a severidade do sinistro, rompendo com a base econ6mica do contrato. Nesse
particular, involve tanto o ato intencionaldo segurado que causa o agravamento
do risco em si(art. 768) como a nio comunicagao, de md-f6 peso segurado da
circunstAncia agravante, kinda que derivada de fa tos alheios ao segurado (art. 769,
capuf) .

A partir da constatagao de que o segurado e o gestor do risco em concreto.
desenvolveu-se a concepgao de que este deve se abster de agravar o cisco cober-
to." A questao envolve a ponderagao de dots principios inerentes ao contrato de
seguro. De um Indo, o que Comparato definiu como funQao estimulante do segu
ro , polo qualo segurado , aliviado dos discos, ]an ga-se com mais ]iberdade ds suas

atividades ordin6rias." Cumpriria ao seguro, assam , deixar o segurado mats livre
para agar, corner riscos e, mesmo, adotar decis6es mais arriscadas. B o que vem
sendo mencionado como principio da audgcia ou 'lfungao desenvolvimentista do
seguro".;o De outro lado,.:o principio do absenteismo, que exigiria do segurado
um dever de se abster de tudo aquilo que possa aumentar o risco coberto s]

C6digo Civilde 1916, o dever de abstengao era amplo: exigia-se do segu.
rado a abstenQao "de judo quando pudesse aumentar os riscos" ou fosse "con trhio
aos termos do estipulado", sob pena de perda do direito do seguro.:: O que se
ju5tificava "palo faso de ter sido o pr6prio interessado quem transforms in pdas
a situagao de cato".': Assim, tanto a culpa como o dolo eram sancionAdos com

.li :li

48. DONATE, Antigono. Tiattafo de/ Dihtto delle .'\ssicurhzioni Plivdfe. V IT. Milano: Giurfrd. 1952.

49. Assim a referCncia de Fabio Konder Comparato, relativamente ao seguro de cr6dito, mas em
rudd extensivelaos seguros em gerd: O seguro de cr6dito. Sio Paulo: RT, 1968, P. 13.

50. TZIRULNIK, Ernesto. Segziro de discos de Engenharia: instrumento do desenvolvimento. Sio
Paulo: Roncarati, 2015. p. 108.

51. Conlorme conceiLo que tem sido aplicado pda jurlsprudencia: Resp 14SS717/SR Rel. Min.
Ricardo Villas B6As Cueva, 3' Turma, j. 22/11/2016: DJe 14/12/2016. lgualmente, involve o
conceito de risco moral: que o segurado, por [er contratado o seguro, acabar por adotar uma
posture mats negligence, diminuindo o seu grau de vigilancia sobre o interesse coberto. de modo
a facilitar a ocorr6ncia do sinistro, ou, at6 mesmo, adotar uma conduta oportunista Lendo em
vista o recebimento da indenizagao securitdria. MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stephane Andlise
Econ6mica do Direilo. 2. ed. Trad. Rachel Sztajn. Sio Paulo: Atlas, 2015 p. 138:139.

52. Art. 1.454. Enquanto vigorat o contrato, o segurado abster-se-fi de judo quando possa aumentar
os nscos, ou sqa contrgrio aos tennis do estipulado, sob pena de perder o direito ao seguro.

53. PONIES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direifo Privado. Atual. Bruno Miragem. t. X] V
e XLVI. Sio Paulo: Revista dos Tribunals, 2012. p. 487. '
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Alteragao do risco no co gravamento e d mil!!!j$jglelevante do r sco

a perda do direito a cobertura. No C6digo Civilatual,por6m, esse dever abarca
apenas o agravamento itttencional, decorrente de ato doloso do segurado, e nAo
todd e qualquer agravamento do cisco de alguma forma rejacionado com o seu
comportamento . Nesse sentido, a previsao do-requisito da intencionalidade revela
uma.opgao do legislador, com uma clara valorizagao da liberdade do segurador
para agar;

Ja no que diz respeito a perda do direito a garantia por agravamento inten-
cionaldorisco,alegislaGaobrasileirasepart : . - . . . -.' culariza em daplo asPecto: De um
lada pda previsao da figtlra do agravamento: chusado por ano .jntehcional do
segurado (art. 768) e sua distingao em relagao ao agravamdnto ngo comunicado
intencionalmente ao segurador (art. 769). De outro, pda aus6ncia de previsao
expressa quando a causagao dolosa do sinistro . Nesse particular, o C6digo sancjona
a contrataGao que se dirige a garantia de ato doloso (art. 762) e o compo"tamfnto
irltencionalque , no curio da relaQao contratual: agrava o risco coberto (art. 768) .
Contudo, ngo disp6e sabre o sinistro doloso --- diferenLe do que ocorre em outros
sistemas jurfdicos, cuba legislagao costdma prever ,a hip6tese.'*

Eases aspectos sgo relevantes e, somados, particularizam a funGao d esempe '
nhad a pelo agravamento intencional do risco no direi to brasileiro , repercutindo ,
especialmente, no significado atribufdo ao art: 768 do C6digo Civil. Dianne da
aus6ncia de norma acerca da causagao dolosa do sinistro, ainda que a sangao de
perda do direito a garantia posse ser reconhecida, em tail casos, com fundamento
nos principios gerais d o contrato de seguro , o sentido que os contratantes eajuris'
prudencia fazem do art. 768 tem provocado , muitas vezes, cerro-distanciamento
da intepretagao literalda norma, uma vez invocada tamb6m em cano de sinistro

oloso Para isso , colabora a exlg6ncia, pelo que disp6e o preceito do art. 768, da
anglise do processo causaldo agravamento .

va a perda do direito
doloso do segurado,

rnenta a probabilidade
ica do contrato. Nesse
E causa o agravamento
a-fC polo segurado, da
s ao segurado (art. 769,

do cisco em concreto,
agravar o cisco cober-

ierentes ao contrato de
10 estimulante do segu-
L mais liberdade is suas
it o segurado mats litre
niscadas. E o que vem
desenvolvimentista do

ie exigiria do segurado
r o cisco coberto.:'

nplo: exigia-se do segu-
cos" ou fosse "contrArio
o ao seguro.sz O que se
lem transforma in pdas
Cram sancionados com

e. V. 11. Milano: Giuffre, 1952

ao seguro de crfdlto. mas em
Eula: RT, 1968, P.; 13.
:nto do desenvolvimento. Sio

3. CRIT£RIOS PARA QUALiricAgAo DA AIXEKAgAO RELEVANTE DO
RISCO

E cerro que nio sera qualquer alteraGao do cisco suficiente para modificar os
efeitos juridicos do contrato de seguro durante sua execugao, criando direitos,
deveres ou 6nus ao segurado e ao segurador; exige-se, para tanto, uma altera-
cio relevance do risco 5' Por aZferaGio rein'ante do cisco, compreende-se uma

1: Resp 1485717/SP. Rel. Min.
y20] 6. lgualmente. envolve o
seguro, acabar por adotar uma
[re o interesse coberto , de modo

=onduta oportunista, tendo em
ROUSSEAU, S[6phane. AndZise

IS, 2015. P. 138-139.
de tudo quando passe &umentar
de perder o direito ao seguro.
Atual. Bruno Miragem. t. XIV

5+.

55

Assimrpor exemplo, no C6digo Civil Italiano (art. 1900), na Lei de Seguros da Argentina
(art. 71, Ley de seguros n ' 17.4] ) e na lei do contrato de seguro de Portugal (art. 46 ', Decreto-
:Lei n:.' 72/2008)

Nesse sentido, por todos: DONA:l'l, Antigono. Irattato deIDiritto delle Assicurazioni Private.
V,ll. Milano: Gruff'rd, 1952. p:. 402-403.
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modificagao de significativa intdnsidade ou "qualificada" , conforms refers parte
da doutrin8.s'A precisao do concerto sup6e a definigao de crit6rios objetivos que
perms tam essa sua qualificaQao . Por ou tro lada , destaque-se que , embora h aja uma
certa correspondencia entry os conceitos de agravammto do cisco e aumetl(o do
cisco, estes nio se confundem. O agravamento do risco, de que tTatam os arts. 768
e 769 do C6digo Civil, corresponds ao aumento qualificado do risco: pressup6e
risco major em grau significativo, a ponto de exigir a revisgo do cdlculo original
do premio, em razio de sua repercussao estatistica na probabilidade de ocorr6n-
cia do sinistro. lgualmente se diga em relagao a diminuigao do cisco, prevista no
art. 770 do C6digo Civil.

Os pressupostos :da alteragao relevance do risco em parte encontram=se de:
finidos em lei, em parte resultam da construgao da doutrina e dajurisprudencia.
Sua presenga 6 pressuposto de incid&ncia das normas do C6digo Civil relativas a
alteragao do: risco (ar;tg: 768, 769 e 770) .

O :C6digo Civil, ao tratar do instituto, vale-se de conceitos indeterminados.
Utiliza as noQ6es de alteraGao "considerdveldo cisco" e de "agravamento inten-
cional do risco" , seA precisar, con:judo, seus significados. Alias, do referir ao
agravamento intencional, a pr6pria norma confere sua distingao em relagao ao
possfvelagravamento nio intencional, cuja bcorr6ncia ndo preenche o suporte
fgtico do art. 768, para efeito de implicar na sangao de perda da garantia polo
segurado. Observa-se, em outros sistemasjuridicos, major detalhamento desses
conceitos. A Lei do Contrato de Seguro :de Portugal, por exemplo, exige que a
diminuigao do cisco sqa "inequivoca" e "duradour8".s' O C6digo Civilltaliano,
por sua vez, adota , no art. 1898,;; a tradicionaldefinigao de agravamento do cisco
homo o novo estado de risco que, se existente e conhecido no momento da cdn-
clusio do contrato, o segurador nio terra celebrado o cohtrato ou teria exigido
um premlo major."

56

57

58.

TZIRULNTK, Ernesto; CAVALCANTT, Flgvio; PIMENTEL, Ayrton. O Con(ufo de Seguro. 3. ed.
Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 129. MARTINS-COSTA, Judith- A boa-/d tzo direito privado: cri-
[6dos para a sua aplicagao. Sio Paulo: Marcia] Pons, 2015. p. 348
Artigo 92:' DiminuiGdo do cisco. I Ocorrendo uma diminuigao inequrvoca e duradoura do
risco cola reflexo has condig6es do contrato, o segurador devs, a partir do moMento em que
tenha conhecimento das novas circunstancias, reflects-la no premio do contrato.
Art. 1898. Aggravamento de] rischio. ll contraente ha I'obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se ilnuovo state di
code fosse esistito e fosse stato conosciuto dali'assicuratore al moments deLIa conclusions ,del
contratto, I'assicuratorb non avrebbe consentito I'assicurazione o I'awebbe consentita per un
premi ph elevato.

O Projeto de Leido Senado n '. 29/2017, que prop6e umalei especifica para o contrato de seguro,
discip[ina o agravamento e a diminuigao do risco com Tlotgve] precisao conceitual. No art. 18,
g I '. disp6e: "sera role\-ante o agravamento que conduza ao aumento signiticativo e continuado
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A delimitagao em lei de um conceito mais amplo ou mats restrito de agrava-
mento ou diminuigao do cisco (partindo da nogao'de alteraGao relevante) revela
opgao em relagao ao modo de distribuigao do risco contratual entre os contra-
tantes.eo Quando maid estrito 6 o conceito de agravamento do risco, maier o risco
de alterag6es supervenientes do risco suportado polo segurador; quando mats
amplo E o conceito , maior o nQmero de situag6es passiveis de serum consideradas
altera96es supervenientes do risco suportado peta segurado.

3.1. Pressupostos da alteragao relevante do cisco

Para ser relevante em termos faticos.ejuridicos, de modo a produzir efeito so -
bre o contrato de seguro, a alteragao do cisco dove observar as seguintes condig6es:

a) possuir dimensdo considerdvel; b) ser supervmimte d celebre(do do cotttrato; e c)
ter cardter extraondiHdNo.': grata-se de pressupostos gerais, aplicaveis a coda esp6-
cie de alteragao do cisco, tanto As situaQ6es de agravamento do cisco, intencional
ou nio intencional (arts. 768 e 769) , como As de diminuigao dorisco (art. 770).
Some-se a esses, ainda, um quarts pressuposto, embora aplicavelapenas aos ca-
son de alteragao nio intencionaldo risco, que 6 seu card(er duradouro no tempo-

3:1.1. Dimens6o considerdvel

C) primeiro requisito da alteragao relevante do cisco diz respeito a sua dimen-
sio. Para produzir efeitos juridicos, a alteragao do risco devs ser considerdvel,
conforms disp6em os arts. 769 e 770 do C6digo Civil. Observa-se que o primetro
utiliza a expressao "agravar consideravelmente o risco coberto", e o segundo,
"redugao considergveldo risco" . A alteragao considerAveldo risco devs ser com-
preendida coma aquela que apresenta talmagnitude; que decorre de circunstAncias
que influam na probabilidade ou na intensidade do sinistro de talmodo que, se
conhecidas pdas panes na fase de tratativas, o contrato ndo teria sido celebrado

da probabilidade de realizagao do risco ou da severidade de sous efeitos"- Ademais, distingue
o agravamento voluntirio do risco, que autoriza a resolugao do contrato (art. 18, g 4') do
agravamento intencional, "praticado com a intengao de aumentar a probabilidade ou de tamar
mats severos os efeitos do sinistro" (art. 18, g 5'). A regpeito do tema: MlliAGEM, Bruno. Os
direitos do segurado e os deveres do segurador no direito brasileiro atuale no projeto de lei
do contrato de seguro (PCL 29/2017) exams critico. In: Vll F6rum de Direito do: Seguro Jose
Sollero Filho -- IBDS. Lei de confrato de seguro: soZidariedade ou exclusdo? Sio Paulo: Roncarati,

2D18. p. 22{ e ss.
MARI'INS, Mana Ings de Oliveira. Confrato de seguro e Conduta dos Sqeitos Ligados ao Risco.
Coinibra: Almedina, 2018:. p. 360-361. : :

Os pressupostos elam desenvolvidos pda doutrina brasileira sob a vigencia do C6digo Civilde
1916. Por todos: CARvALHO SANTOS, J. M. C6digo CiviIBrasileiro Interpretado. 10 ed. Rio
de Janeiro: Freitas Bastos, 1981. p. 339 e ss.

D

481

60

61



Bruno Miragem e Luiza Petersen

ou as condig6es da contratagao ndo seriam as =CSM8S.6z Elsa foia orientagao
tragada polo C6digo Comercialitaliano de 1882 (art. 432) e que prevalece ainda
hoje.': No ordenamento juridico brasileiro, results da intepretagao do art. 766
do C6digo Civil.6't

O conceito de alteragao consideravel, portanto, nio compreende pequenas
variag6es do risco , mas apenas altera96es substanciais ou essenciais," capaze9 de
modificar as bases do cisco coberto, rompendo com a relagao de correspond&ncia
entry premio pago e risco coberto. Da mesma forma, pressup6e uma "avaliagao
global" , que levi em coTlta a possibilidade de "compensagao de discos" .6' Vale di-
zer: que o advento de circunstgncia agravante do cisco coberto sega compensado
pda superveni&ncia de circunstAncia redutora. Assim a hip6tese, no seguro de
vida, em que o risco de monte por doenga sqa compensado pda redugao do risco
de morse por acidente.

Em gerd, o que .configure alteragao considerAveldo cisco results da inter-
pretagao do pr6prio contrato, tanto das cldusulas que indiquem expressamente
as circunstAncias que configuram agravamento ou diminuigao do risco quart to da
"clgusula perfil" , constance da ap61ice, que prove as circunstgncias que particu-
larizam o cisco coberto, relativas ao segurado (e.g. , idade, sexo, profissao, estado
de spade, hgbitos e comportamento) ou ao bem segurado (e.g. , valor, tipo de uso,
localizagao) . Nesse sentido, a priori, todos os fatores de cisco especificados na
clgusula perfil, e qu6 variem no curso do contrato, t&m aptidao para configurar
alteraQao considerAvel do risco. Naturalmente, a c6mprovagao do que conJli=
gura alteragao considergvelincumbe ao segurador, expert na avaliagao do risco .
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VIVANTE, Cesare. i)el Conflated di As$icuraziond. Torino: U.T.E.T. , 1'936. p. 199-201. DON/tTI,
Antigono. TrafLaro deZ Diritto delle AssicuraziorliPrivare. V 11. Milano:. Gi urfie, 1952. 402-403.
Na doutrina brastleira: AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Agravamento de cisco -- coTlceitos e
limited. In: Vll F6rum de Direito do Seguro Jose Sollero Filho -- TBDS. Lei de conftafo de seguro:
so[idahedade ou mc]tlsdo? Sio Paulo: Roncarati, 20] 8. p. 127 e ],28. Na doutrina italiano: ROSSETTI,
Marco. IZ Diritto delle Assicurazioni. H 1. Milano: CEDAM, 2011. p. 8031Na doutrin.a argentina:
STIGLTTZ, Ruben. Daccho de Segutos. T. 11. 3. ed. Buenos Aires: Abeledo-Pinot, 2001. p. 69-71.
Na doutrina portuguesa: MARTINS, Maria Ings de Oliveira. Contra(o de seguro e Conduta dos Su-
jeitos Ligados ao Risco. Coimbra: Almedina, 2018. p. 360-361. Na legislRgao estrangeria: C6digo
Civil Italiano (arts. 1897 e 1898); Code des Assurances frances (art. Ll13-4); Lei do contrato de
seguro de Portugal (arts. 93', 1); Lei do contrato de seguro da Espanha (arts. ll e 13).
Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, [izer declarag6es inexatas ou omitir
circunstgncias que possam influir na aceitagao da proposta ou na taxa do premio, perdera o
direito a garantia, a16m de ficar obrigado ao premio vencido.
AIVIM, Pedro. O Conbafo de Seguro. 2. ed. Rio deJaneiro: Forense, 1986. p. 261.
MARTINS, Mana Info de Oliveira. Conftato de seguro e Conduta dos Sujeifos Ligados ao Risco.
Coimbra: Almedina, 2018. p. 403-404. No direiLO alemio: PROLSS, Jorgen. WG $ 23 Ge$ah-
rehdhung. In: PROLSS; MARTIN (Hrsg.). Mersichelungsvertragsgesetz. Band 14. Verlag C. H.
Beck, 2010. p. 269
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3. 1.2. Superveni6ncia d celebragao do contrato

O segundo pressuposto exige que a alteragao do cisco seja superveniente a
celebraQao do contrato de seguro. Para produzir efeitosjuridicos previstdg na lei,
esse alteragao posterior a contratagao afeta o estado de risco originalern relagao
aquele que se desenvolve ao longo da vigencia do cohtrato."

A exigencia encontra fundamento na pr6pria Fazio de ser da disciplina da
alteragao do risco, que se concentra na faso de execugao do contrato de seguro.
Ademais, 6 decorr&ncia 16gica da distingao entre os regimes da declaraQao inicial
do risco e da alteraGao do risco: eventuais altera96es do estado de risco verificadas
ainda na ftse de formagao do contrato devem ser declaradas na proposer de seguro,
fixado no regime da declaragao inicial (art. 766 do CC) .

Da{ 6 que o concerto de superveni6ncia assume dupla dimensgo: superve-
niente serzi tanto a alteragao do risco que ocorre durante a execugao do contrato
(dimensio objetiva) como a alteragao do risco que, embora tenha ocorrido em
momento anterior a celebraQao do contrato, sqa conhecida pdas panes apenas
posteriormente, durante a base de execugao (dimensgo subjetiva). Nesse casa,
convalida-se o neg6cio celebrado sobre risco putativo, que ngo guarda corres-
pond6ncia com o estado realdo risco, mas com o que pode ser percebido polos
contraentes. 68

3. 1.3. Cardterextraordindrio

O terceiro pressuposto da alteraGao relevance do risco 6 seu cargter cxtraor-
dindrio. Por extraordingrio compreende-se a alteragao anormal do risco, ndo
esperada e considerada peso segurador para o cdlculo do pr&mio,'9 sqa porque
imprevisivelao tempo da celebragao do contrato, sqa porque nio incluida na
garantia.

Nesse sentido, ngo caracteriza alteraGao extraordingria o que se identifi-
que como variagao normal (ou natural) do risco, como previsivele, at6 mesmo,

67
Nesse sentido, por todos: MORANDI, Juan Carlos E Elriesgo m elcott£rafo de segulo: 7egimm de
Zas moddicaciones que Zo agravalz. Buenos Aires: Astrea, 1974. p. 81 82. AGUIARJUNiOR, Ruy
Rasado de. Agravamento de cisco -- concertos e limited. In: Vll F6rum de Direito do SeguroJos6
Sollero Filho -- IBDS. Ld de con£rato de seguro: soZidariedade ou exclusdo? Sio Paulo: Roncarati.
2018. P. 126.

PETERSEN, Luiza. O cisco rlo contrafo de seguro. Sio Paulo: Roncarati, 2018. p. 90-91.
Por todos: DONA]'t, Antigono. Irat£a£o del Diritto delle Assicurazi07ti Private. V 11. Milano:
Giufrre, 1952. p. 120 e 402. ROSSETTI, Marco- lIDiritlo de!!eAssicurazfolti. v. 1. Milano: CEDAM.
2011. p. 802. No direito brasilelro: AGUIARJUNIOR, Ruy Rosado de. Agravamento de risco --
conceitos e limited. In: VlIF6rum de Direito do SeguroJ6s6 Sollero Filho -- IBDS. Lei de cortfra£o
de seguro. soZidariedade ou exclusdo? Sio Paulo: Roncarati, 2018. p. ] 29-130.
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esperada polo segurador. Esse 6 o casa , por exemplo , d a alteragao do cisco conforms
a faixa eLAria do segurado nos seguros de vida, esperada polo segurador durante
a vigencia do contrato com base na probabilidade estatfstica. ;Da mesma forma,
nio se considera extraordin6ria a alteragao do cisco incorporada a garantia, uma
vez que nio represents uma variagao significativa, ao mesmo tempo que corres-
ponds a expectativa legjtima do segurado. Sio as situa€6es em que a alteragao em
causa d considerzida "como inerente ao comportameito usualdaquele risco" ou,
por serem do "conhecimento gerd," devem.ser "concludentemente incluidas na
cobertura" .'o lguajmente, aquelas alterag6es incluidas na garantia por expressa
previsao legal , como as decorrentes, no seguro de pessoas, "da utilizagao de memo
de transports mais arriscado , da prestaQao de servigo militar, da pratica de esporte,
ou de amos de humanidade em auxilio de outrem" (art. 799 do CC).

Sendo a variagao do risco durante a vigencia do contrato preMsivelao segu-
rador ao tempo da celebragao , dove considers-la para o cAlculo inicialdo prom io ,
salvo expressa disposigao contratual em sentido contrgrio. Nio o fazendo, rica
impossibilitado, depots, de alegar agravamento do cisco, conduta que podera
configurar abuse do direito. Da mesma forma, sendo a variagao do risco ordina-
riamente considerada com o incluida na garantia , ndo podera alegar agravamento
do cisco, salvo clgusula conLratualexpressa em sentido contrArio.

Exemplo de cisco extraordinario, considerado como nio inerente ao risco
roberto, 6 a pratica de racha com o veiculo segurado. Da mesma forma, exem-
plo rccente de alteragao extraordingria do risco 6 a decorrente da pandemic da
Covid-19. Como um cisco catastr6fico,7' a pandemic tem fepercutido nas mais
diversas modalidades de seguro, ora como circunstAncia agravante do risco (por
exehplo , do cisco de morse nos seguros de vida), ora como circunstincia atenuante
(discute-se, por exemplo, sua caracterizagao como fator de redugao do risco de
acidente de trAnsito nos seguros de autom6vel) . A rigor, a pandemia pode levar
a alteragao extraordingria do risco: .a16m de imprevisivelao segurador ao tempo
da celebragao do contrato, nio se considera como inerente ao risco coberto.':

71

MARTINS, Maria Ings de Oliveira. Contlato de seguro e Conduta dos SujeiLos l-igados ao Risco.
coimbra: Almedina, 2018. p. 402-403. :
"Em regra, afasta-se do imbito de segurabilidade os sinisuos com efeitos catastr6ficos (e.g. guerra,
terremoto, terrorismo) , capazes de afetar um grande nimero de pessoas ao mesmo tempo Eases
eventos, por serum capazes de atingir o grupo de segurados ao mesmo tempo, nio atendem ao
requisito da dispersao. Ademais, em regra. escapam a previsao esLatistica em razio de sua alta
severidade e baixa regularidade, levando o segurador a elevar o premio em cano de cobertura
PETERSEN, Luiza. O cisco no const'aEo de seguro. Sio Paulo: Roncarad, 2018. p. 117.
A respeito das "Cldusulas de exclusio de cisco de pandemias e epidemias: aspectos conceiLuais":
MIRAGEM, Bruno. Ra'istaJurfdica de Seguros. Mano de 2020. V 12. p. 108 e ss.
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3. 1.4. Cardter duradouro: iimites e destin g6es

Parcela significativa da doutrina identifica o carAter duradouro coiho pres-
suposto da alteragao relevance do cisco.'3 Segundo essa concepgao, a alteragao do
risco apta a produQao de efeitosj uridicos 6 aquela que apresenta cer ta permanencia
ou continuidade n o tempo . Assam, difere da alteragao circunstancial, momentinea
do risco , compreen dada como aquela que nio perdura, sem regularidade no Leinpo .
Trata-se de concepgao bastante desenvolvida no direito comparado, que encontra,
por6m, alguma diverg&ncia,'* e impute ao segurador o 6nus de suportar o cisco de
alterag6es circunstanciais, como as derivadas de comportamentos esporddicos ou
nio habituais do segurado (e.g., pratica epis6dica de esporte radical) .

No direito dos seguros brasileiro, contudo, o cargter duradouro nio pods
ser compreendido como pressuposto gerd da alteragao televante do riscO, ;sem
o qual ngo produza efeitos jurfdicos. Esse entendimento justifica-se gragai As
particularidades assumidas pda alteragao do risco nesse sistema, notadamente
em relagao a fungao qud exerce, em parte distinta da que costume desempenhar
no direito comparado.

Observa-se que esse cargter duradouro 6 rele+ante para que a alteragao do risco
levi a revisio do premio ou a resolugao do conuato, assam como para a exigencia
de comunicagao a contraparte (arts. 769 e 770) . 1gso, porque os efeitos da revisio
e da resolugao do contrato , por sua pr6pria n atureza , exigem estabilidad e da situa-
gao. Afinal, coma reaJustar o premio , com eficgcia ex futlc, com base em varia96es
irregulares do risco? Ou, em tats casos, seria proporcionala medida resolutiva?
lgualmente se digs em relagao a exigencia de comunicagao do agravamento do
cisco pelo segurado. Ngo 6 razoavelexigir, a cada variagao circunstancialdo risco,
que o segurado comunique o cato ao segurador. Nessas situa96es, a exig&ncia de
continuidade no tempo da alteragao parece adequada -- pelo menos no modelo

'i

73 No.-direito brasileiro: TZTRULNIK, Ernesto; CAvALCANTI, Flavio; PIMENTEL, Ayrton. O
Confrafo de Seguro. 3. ed. Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 122-123. MARTINS=COSTA,Judith. A
boa-:B no direifo privado: crit6rios para a sua aplicagao. Sio Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 348. No
direito portugues: MARTINS, Maria In&s de Oliveira. Contrato de seguro e Conduta dos Suyeitos
Ligados ao Risco- Coimbra: Almedina, 2018. p. 406-408. No direito italiano: ROSSETTI, Marco
[IDidtto delle Assicurazioni. \-. ]. Milano: CEDAM, 2011. p. 802. ]-A TORRE, A. Le assicurazioni.
TV Edizione. Mi]ano: Giuffrd Francis Lefebvre, 20] 9. p. 142. No direito alemio: KOCH, Robert.
Insurance Law in GerlnanJ. The Netherlands: Walters Kluwer, 2018, p. 121-
Para Donati: "E ' per contro indiferente (... .) che I'aggravamento sai duraturo o puramente tran-
silorio. Naturalmente per6 la transitorieti incide eula rilivanza dell'aggravamento, nelsenso che,
pia; cjuesto e transeunte, pia si avvicina all'irrilevanza":(Zlattafo ;deZ Diritto delle Assicurazioni
Phvafe. V 11. Milano: Giuffrd, 1952. p. 404). No mesmo sentidO: HALPERIN, Isaac. EZ contrato
de seguro (seguros ferresfres). Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 1946. p. 201 . MO-
RANDI, Juan Carlos E fl riesgo en eZ conLtato de seguro: regimen de las Tnodl/icaciones que Zo
agravan. Buenos Aires: Astrea, 1974. p. 97-99
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securitgrio tradicional, ainda que se possa cogitar a relevincia de varia96es oca-
sionais do risco no modelo securitgrio disruptivo.7:

Para a incidCncia da sangao de perda do direito a garantia na hip6tese de
agravamento intencionalprevista no art. 768, entretanto, o cargter duradouro
da alteragao do risco nio 6 essencial. Em this casos, a alteragao relevante pode (e
geralmente costume) ser circunstancial, inclusive em razio de sua proximidade
em relagao ao sinistro no processo causal. Assim, o agravamento intencionaldo
cisco pods assumir contornos circunstanciais ou momentaneos, desde que sqa
grave e significativo o suficiente para interferir na probabilidade ou na intensidade
do sinistro (a16m de superveniente e extraordinario) . Nesse sentido, muitos sAo
os casos em que a jurisprudencia tem reconhecido a configuragao do agrava-
mento intencionalsem perquirir, necessariamente, a caracterizagao de situagao
duradoura ou circunstancial.7a Elsa compreensao resulta da pr6pria fungao de-
sempenhada pda norma do agravamento intencionaldo cisco, que 6 a sangao ao
comportamento doloso do segurado. Nesse sentido, o elements preponderance
6 a intencionalidade do ato, nio irnportando necessariarnente, para a incidCncia
da sangao, se o agravamento 6 circunstancialou continuado.

Desse modo, no sistema brasileiro, ao menos at6 o advento de eventualre-
forma legislativa, que altere as bases legais do instituto," devs-se compreender o
cargter duradouro como pressuposto especifico da diminuigao do risco (art. 770)
e do agravamento ngo intencional(art. 769) , mas nio propriamente coho pressu-
posto gerd. Em casos de agravamento intencional(art. 768) , o canter duraElouro
aparece como elemento de reforgo da circunstincia agravante, mas ngo essencial.
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A respeito do modelo securitgi:io disruptivo: MIRAGEM, BrunolPETERSEN, Luiza. Seguro e
inteligencia artificial: novo paradigms tecno16gico e sous reflexes na causa e na estrutura do
contrato de seguro. Tn: TEPEDINO, Gustavo; SILVA, Rodrigo (orgs.). O Dirdto Civilrza Era da
rnteligencia AT [iKicial. Sio Paulo: Revista dos Tribunals, 2020.

Assam, por exemplo. em casos envolvendo a pratica de racha com o veiculo segurado: Resp
1368766/RS, Rel. Ministro LU]S FEL]PE SALOMAO, QUARTS ]'U RMA, ju]gado em 0] /03/2016,
DJe 06/04/2016; Apelagao Civeln ' 70080621287, Sexta Cimara Civil, Tribunal de Justiga do
RS, Relator: Niwton CaTpes da Silva,Julgado em: 23-05-2019. Da mesma forma, ngo dispor de
escolta armada ou sistema de rastreamento no seguro de transports, quando se crate de obri-
gaGao assumida polo segurado no contrato, 6 comportamento inEerpretado pelajurisprudencia
por este fundamento (o inadimplemento da obriga€ao implica no agravamento) . Nesse sentido:
Apelagao Civel n ' 70082956541, Quinta Cgmara Civil, TJ-RS, Relator: Jorge Andre Pereira
Gailhard, ju]gado em: 18-12-20] 9. TBSP; Apelagao Cfvel 0176420-02.2010.8.26-0100; Relator
(a): Rebello Pinho; Orgao Julgador: 20' Cgmara de Direito Privado; toro Central Cfvel- 38'
Vara Cfvel; Data do Julgamento: lO/l0/2016; Data de Registro: ll/l0/2016.
Coma prop6e o ProjeLO de Lei do Senado n '. 29/2017, que positiva o requisito da durabilidade
no art. 18, g I ': "serzi relevance o agravamento que conduza ao aumento significativo e conti-
nuado da probabilidade de realizagao do risco ou da severidade de sous efeitos"
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Interpretagao contrdria esvaziaria sobremaneira o &mbito de incid6ncia da norma,
indo de encontro ao significado consagrado no direito brasileiro .

3.2. Pressupostos especificos do agravamento intencionaldo risco

O agravamento intencionaldo risco, de que trata o art. 768 do C6digo Civil,
exige pressupostos especificos. Para a16m da relevAncia do aumento do risco, o
qualdeve ser consideravel, superveniente e extraordingrio, a hip6tese exige ca-
racteristicas especfficas, relacionadas a causa da circunstAncia agravante e suas
consequ6ncias. Sio das: a) a {ntmcional dade do ato no agravamento do cisco, o qual
dove decorret de conduta intencionaldo segurado ou do terceiro gestor do risco;
b) a iFtiputabiZidade do a£o de agravammto do cisco ao segurado; e c) a reZaGdo causal.

3.2.1. Intencionalidadedo ato
J.'

O primeiro requisito especifico do agravamento intencionaldo riscoconsiste
justamente na intencionalidade do ato de agravamento do risco . A exata definigao
do que configura essa intencionalidade, por6m, e questao controversa, que, em
grande medida, relaciona.se com o pr6prio debate existence quando ao alcance
e aos efeitos do dolo no contrato de seguro.'; Nesse sentido, a principalquestao
consists em definir se, para a caracterizagao do ato in tencional, serra necess6rio o
"dole especifico" , isto 6, a in tenQao de fraud e, '9 a prdtica do agravamento do cisco
de mg-f6, tendo em vista a obtengao de um beneficio do seguro, ou, ao contrario,
se bastaria o dole gen 6rico , compreen dado como a pratica intencional(voluntaria
e consciente) do ato que leva ao agravamento, ainda que motivada por circuns-
tincias alheias ao seguro, sem a intengao de frauds: 'o

A respeito do fema, verificam-se dias principais correntes no direito bra-
sileiro. Adotando uma interprets do restrifiva, parte da douLrina entende que a
hip6Lese 6 caracterizada apenas quando o segurado age com a inten €ao especifica
de agravar o cisco, ou sqa, com a intengao de facilitar a ocorr&ncia do sinistro,
tendo por obj etivo beneficial-se da garantia. Segundo esse.entendimen to , sio ne-
cessgrios o dolo especifico, a mg-f6 do segurado, a vontade e consci6ncia quando
"a finalidade especifica de fazed aumentar a probabilidade de sinistro" ." Em seu

78. PETERSEN, Luiza. O cisco no cortttato de seguro. Sio Paulo: Roncarati, 2018. p. 97 e ss.
79. Nesse sentido: REGO, Margarida Lima. Confrato de Seguro e lkrceiros: estudos de direito civil.

CoimbrR: Ed. Coimbra, 2010. p. 163.
80. Nesse sentido: DONATE, Antigono. Tlaf£ato deZ Dirifto delle Assicurazioni Private. V 11. Milano:

Giuffre, 1;95:2., p. !31-132.
8:1. PASQUAtOTTO, Adalberto. Contratos Nomihados 111. Segal:0, constifuigdo de,t'mda,jago e apes

I fa,ganga, fransaGdo e comprornisso. Sgo Paulo: Revista dosTribunais, 2Q08. p. 116. No mesmo
sentido: AGUIAR J aNtOR, Ruy Rosado de. Agravamento de cisco -- concertos e limited. In: Vll
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favor, reside o argumento de coer6ncia sistemgtica com a discipline legalendere-
€ada a declaragao initial, no qualapenas o comportamento de ma-ff, de omissio
de informa96es pelo segurado, 6 sancionado com a perda do direito.

Uma segunda corrente, en tretanto, sustenta uma inteTreta(do mats dmpla do
agravamento intencionaldo risco , ao dispensar o dolo especifico, e exigir apenas a
intengao do segurado de causar o ato queleva ao agravamento e a sua previsibilida-
de . A hip6 sese abrange as situag6es em que o segurado nio age com a intengao pro-
priamente dina de facilitar a ocorr&ncia do sinistro , mas sabe que a chance de sinistro
passa a ser maier ao adotar determinado comportamento. Em outros tQrmos, esse
entendimen to disdngue a intengao de agravar o risco e a intengao de causar o ato que
leva ao agravamento , admitindo a configuragao do agravamento ii-tencionaltam-
b6m nesse segundo casa , desde que o agravamento sqa previsivelpara o segurado .;:
A previsibilidade, nesse caso, 6 compreendida como tiquilo que 6 percebido polo
senso comum,s3 segundo as regras ordindrias da experiencia.s+

A critica a essa interpretagao mais ample sustenta-se no argumento de que
sua abrangencia resulta na generalizaQao do conceito de agravamento, de modo
que dodo e qualquer aumento do risco por ato do segurado, desde que previsivel

F6rum de Direito do Seguro Jose Sollero Filho -- IBDS. Lei de confrafo de seguro: soZidariedade
ou excllLsdo? SAo Paulo: Roncarati, 2018. p. 133-134. DELGADO, Jose Augusto- Comentdrios
d6 Novo C6digo Civil: das vgHAs esp6(lies de conttato -- Arts. 757 a 802.:v. Xll;romo IL Could.
Silvio ;de Figueiredo Teixeilia. Sio Paulo: Fotense, 2004. p. 243 e 247.
Nas palawas de Tzirulnik, Cavalcand e Pimentel: "e necessgrio diferenciar a intengao de agra-
var o risco da pratica intencional do ato que lava despercebidamente a essa agravaQao. Nests
Qltimo casa, a solugao dependera da duragao, da frequencia e da gravidade ou intensidade dos
potenciais efeitos gravosos do comportamento. Comportando-se o segurado de maneira que
a realizagao do cisco ou o aurnento da intensidade dos sous efeitos se Lorne previsivel, 6 de se
aplicar a regra da caducidade" (O Confrafo de Seguro. 3. ed. Sio Paulo: RoncaraL1, 2016. p. 123).
Para Campoy, o art. 768 dove ser compreendido "quando a intencionalidade do ato, como a
przitica deliberada de ato pele segurado, que, sem pretender a ocorr6ncia do sinistro, Babe que
sua :dc6rf6ncia passe a ser thais provavel aitte o ;cdMportahento; $or ele ad6hdo. O cisco :d:e
ocorr&ncia do sinistro agrava-se segundo o sense comum" (Cantldto de Seguro de Vida. Sio
Paulo: Ed. Revista dos THbuhais, 2014, p. 42).
Coma esp6cie de variagao dessa segunda corrente, e possivelidentificar uma terceira interpreta-
gao, que relaciona o agravamento intencional com a figura do dole eventual, oriunda do direito
penal, que se verifica quando o "agence nio quer diretamente a realizagao do lipo, mas o aceita
coma possivel ou at6 provavel, assumindo o risco da produgao do resultado" (BITENCC)URT,
Cezar Roberto. batado de Direito Penal: parte gerd. 17. ed. Sio Paulo: Saraiva, 2012. p. 354) - De
acordo com essa interpretagao, a intencionalidade de que grata o art. 768 contemplaria aqueles
casos em que o segurado pratica o ato que lava ao agravamento, nio com a intengao propria-
mente ditz de aumentar o risco, pored, o aceita coma possivele assume as suas consequencias.
Nes5e sentido: Ape]agao C ives. n ' 7006985798 ,: Quin;ta Cimara Civil, Thbunal deJustiGa do RS,
Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 31/08/2016.
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ao senso comum, poderia levar ao reconhecimento do agravamento intencional
do risco. Trata-se de conclusao, contudo, que se concentra apenas na intencio-
nalidade, ignorando o pressuposto gerd da relevgncia da alteragao, exigindo
que seja em grau considerdvel e kinda se revile coma extraordingria em .relagao
aos riscos comuns cobertos peso seguro. Por outdo Indo, criticQS da intepretagao
restritiva do ato intencionalsustentam que essa linda de entendimento esvazia o
imbito de incid6ncia da norma ao estabelecer uma relagao:muito pr6xima entry
sinistro doloso e agravamento intencional, 8s assam como por exigir a prova da
mg-ff do seuurado.

Sera kinda a jurisprud&ncia que, a par do exame do carAter intencional do
ato que da causa ao agravamento, tamb6m passe a considerar a reprovabilidade
da conduta do segurado a luz daquilo que 6 socialmente esperado e aceito. Nio
Taro, o debate concentra-se mais nos princlpios 6ticos e morais que presidem os
contratos -- como a boa-ff (art. 422 do CC) e os bans costumes (art. i87 do CC),
os quais estio no fundamento da vedagao a cobertura do ato doloso -- do que pro-
priamente no Lipo de dolo , se gen6rico ou especifico. Nesse sentido , elucidativa 6 a
hip6tese d& condugao do veiculo segurad o por conde tor em estado de embriaguez,
situagao qae ajurisprudencia vem consolidando o entendimento quando a haver
o agravamento intencionaldo risco. Em tats casos, dianne da reprovabilidade da
conduta, severidade e previsibilidade das suas consequ&ncias , o Superior Tribunal
deJ ustiga reconheceu cabfvela "presungad relativa de que o risco de sinistralidade
foi agravado"." Da mesma maneira, ocorre em outra situagao reconhecida pda
jurisprudencia, da pratica de "racha" com o veiculo segurad o , na qualprepondera
a anglise da gravidade e reprovabilidade do ato.'7

3.2.2. Imputabilidade ao segurado

O segundo pressuposto do agravamento intencional6 o da imputabilidade
do ato ao segurado. Por agravamento do risco imputgvelao segurado deve ser

.#

85

86

87;

CAMPOY, AdilsonJose. Contrafo de Seguro de Vida. Sio Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014.

Resp 14SS7i7/Stt Rel. Ministry RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/11/2016, DJe 14/12/2016. " '

Resp 1368766/RS, .Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTS TURMA, julgado em
Of/03/2016, DJe 06/04/20] 6. Ademais, como ja se manifestou o Superior Tribunal de Justiga
nio consubstancia situagao de agravamento de risco o ato do segurado que soba em torre

metdlica elevada, mas de. facie acesso, para descortinar vista panoramica" (Resp 795.027/RS.
Re]. Ministry ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTS TURMA, julgado em 18/03/2010. DJe
19/04/2010), assam coho a condugao de vefculo ou aeronave sem habilitagao legal (AgRg no
AREsp 218.061/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTS TURMA, julgado em
17/12/2013, DJe 04/02/2014). ' '

.#

P. 41-42. .i:

489



Bruno Miragem QLuiza Petersen

compreend ido o deco rrente de sua conduta pessoal, assim como de ato de terceiro
que possum alguma ingerencia sobre o risco coberto e por cujos amos o segurado
responda, seja como empregador ou proprietario da coisa, seja em Fazio do :eker-
cicio do poder familiar. Em dais castes, a itnputabilidade do ato de agravamento
cncontra fundamento na pofigao juridica do segurado."

A compreensao do agravamento intencionaldo risco provocado por terCei-
ro coma eventual violagao do contrato decorre dos pr6prios usos e praticas do
Lipo (art. 113, g I ', 11, do CC), os quads, em determinadas hip6teses, justificam
o reconhecimento, no terceiro gestor do risco autorizado polo segurado, a figure
de segurado por equiparaGao. B o caso do terceiro que 6 o condutor principal
do vefculo segurado. Em this casos, a jurisprud&ncia mais recente do Superior
TribunaldeJustiga tem atribuido, tamb6m ao terceiro, a obrigagao de cautela e
cuidado em relagao ao interesse segurado, bem come de ngo agravar intencio-
nalmente o rig;co coberto.89 Esse entendimento, por6m, ndo 6 pacifico. Segundo
parcels significativa da doUtrina9' e da jurisprud&ncla,9: a intepretagao literaldo
art. 768 ("o segurado perdera o direito a garantia se agravar intehciohAlmente
o cisco objeto do contrato") ngo identifica n€ssa hip6tese legal o agi'avamento
intencionalprovocado por terceiro .

3.2.3. Reiagao causal: limited e disting6es

O terceiro pressuposto do agravamento intencionaldo risco 6 a relagao causal.
A questao que se coloca, por6m, 6 determinar a relagao causalexigida: se apenas
entre o ato intencionale o agravamento do risco ou, tamb6m , entre o agravamento
do cisco e o sinistro. Em relagao a este segundo aspecto, divide-se a doutrina. 9:

'! '1

88j
89.

90.

91.

92.

MIRAGEM, Bruno. Direito Civil: Responsabilidade civil. Sgo Paulo: Saraiva, 2015. p. 301 e ss.
Resp 1485717/SR Re]. Ministry:RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,julgado
em 22/11/20] 6, DJe 14/12/2016. p. 7-8.
TZIRULNIK, Ernesto; CAvALCANTI, Flgvio; PIMENTEL, Ayrton. O Cont7ato de Segtn o. 3. ed.
Sio Paulo: Roncarati, 2016. p. 126
Nesse sentido: AgRg no AREsp 214.877/Sit Rel. MinistroJOA0 0TAVIO DE NORONHA, TER-
CEIRA TURMA, ju]gado em 02/08/2016, DJe 17/08/2016. AgRg no AREsp ] 94.203/MS, Rel.
Ministry MARIA[SABEL GALLOTT[, QUART:a TURMA,ju]gado em 05/03/20] 5, DUe 17/03/2015

Exigem o nexo de causalidade entry o agravamento do cisco e o sinisLro: AGIJIRRE, Felipe;
ROITMAN, Horacio. La Agravacidn de! Riesgo en et Contlato de Seguro. 2. ed. Buenos Aires: Abe-
[edo Parrot, 20] 2. p. 18. MORAND], Juan Carlos ]: E]Hesgo m e]corltrato de seguro: regimen de
Zas modilicaciones que ]o agravan. Buenos Aires: Astrea, 1974. Em sentido contrgrio: DONA]'l,
Antigono. Trattato deIDirifto delle Assicurazioni Private. V 11. Milano: Giuffre, 1952. p. 404.
.BARBAI, Andrea Signorino. Una mirada:.actual sobre la agravaci6n del riesgo. lli:'JARAMILLO;
BERNAL; SALGAD0(0l-g.). Derecho de Segltos .y Reaseguros:; tiber Amic07'hM en homenaje al
Profesor Arturo Diaz Bravo. Bogota: Ibanez, 2015. p. 87-108.: .; .
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A rigor, a controv6rsia consiste em saber se o agravamento intencional do
risco, sancionado com a perda do direito a garantia, 6 necessariamente aquele
que lava ao sinistro (exigindo-se, assim, a relagao causalentre agravamento e si-
nistro) , ou, ao contrario, se a hip6tese abarcaria tamb6m o agravamento que nio
tenha por consequfncia o sinistro, mas apenas o aumento da sua probabilidade
(dispensando-se, assim. a relagao causalentre agravamento e sinistro) .

Em alguns sistemas juridicos, exige-se a relagao causalcom o slnistro por
expressa previsao legal. Assim, disp6e g 26, 3, da Lei de Seguros Alemi (VVG) :
"ist der Versicherer zur Leistung verprlichtet soweit die Gefahrerh6hung niche
ursichlich fur den Eintritt des Versicherungsfall" ("o segurador 6 obrigado a pres-
tagao se o agravamento do risco nio for a causa do sinistro") .9: Em outros sistemas,
ngo ha previsao legalexpressa, como 6 o caso d o direito brasileiro , construindo-se
entendimento a partir dajurisprudencia e da doutrina.

Sgo tr6s as linhas de interpretagao. Uma primeira dispensa a relagao de cau-
salidade, adotando rigida separciGdo mire os concertos de agravammto infmcional
do cisco e sittisfro intmcional.9' Sustenta interpretaQao literal do art. 768 do CC,
compreendendo o agravamento do risco como situagao que pode ou nio levar
ao sinistro, por6m, deli independents, configurando, por si s6, violagao do
contrato, se intencional. Uma segunda linha, com amplo desenvolvimento na
jurisprudencia nacional, 95 exige que se demonstre a relagao causalentre o agra-
vamento intencionaldo cisco e o sinistro, adotando interpretagao maid alargada
do att. 768. 1?or fim, uma terceira concepgao, desenvolvida mais recentemente
na jurisprudencia, admire, em determinadas hip6teses, a presungao do nexo de
causalidade dntre o agravamento intencionaldo risco e o sinistro, refutgvelpor
prove em sentido contrArio.96

93

94

95

A respeito da exig6ncia: PROLSS, Jtlrgen. WG $ 23 Gefahrerhdhung. In: PROLES; MARTIN
(Hrsg.). Merkichemngsvertragsgdsefz. Band 14. Mtihcheh: Verlag C. H. Beck, 2010. p- 288-289
CARVALHO SANTOS, J. M. Cddigo CiviIBrasileilo Itztetprefado. 10. ed. Rio; deJaneiro: Freitas
Basto$, 1981. p. 340: CAMPOS, AdilsonJos6. Contrafo de Seguro de,Vida; Sao: Paulo: Ed. Revista
dos Tribunals, 20;14. p. 42-44.
"A illterpretagao sistematilca messes dispositivos complementaresl'evela que a,cobertura secu-
ritgria s6 desparece quando: o ,agravamento do cisco; for causa eficiente e :determinants para a
ocorr6ncia do sinistro" (Resp 685.413/BA, Rel. Ministro HUMBERTO GONfES DE BARROS,
TERCEIRA BURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 26/06/2006,;:p.: 3:). No mesmo $enti;do: Agent
oo AREsp 746.787/Sl: Rel. Ministro I)AULO DE :rARSO SANSEVERINO, TERC.LIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DOe 26/06/2017. AgRg no AREsp 57:290/RS, Rfl: Ministfa NANCY
ANDRIGH], TERCE]]:A BURMA, ju]gado em 0]/]:2/20].1, DJe 09/12/2011. Resp 7S0.7S7/SR
4' burma, Re]. Min. logo Otdvio de Noronha, DU 1:.12.2009. Resp ] ,;],75.577/PR, 3:' burma, Rel.
Min. Nancy Andrighi; DJe 29. 11.2010.
'Constatado que o colldutor do veicula estava sob inlluen.cia do alcool;,(causa d irena ou indireta)
quando se envolveu em acidente de trinsito -- cato esse que compete a seguradora comprovar --:

96
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. A exigencia do sinistro como pressuposto do agravamento intencionalnio
results da interpretagao literaldo art. 768 do CIC, tampouco parece decorrer da
intepretagao sistematica, considerando as demais disposig6ds do C6digo fclativAS
ao dolo no contrato de seguro (arts. 762 e 766, paragrafo Onico) . Estes parecem
conJlerir relevAncia ao dolo independentemente de ser o fate desencadeante do
sinistro. O uso reiterado que os contratantes fazem da norma, porch; tEm conferido
relevAncia ao sinistro . Nesse particular, a pratica revela que as siLuag6es nas quaid
se discute a perda do direito a garantia por agravamento intencionaldo risco, na
grande maioria das vezes, envolvem a ocorr&ncia do sinistro.97 Assim, ainda que
encontre fundamento te6rico, pouco tem sido a utilidade pratica da norma no seu
sentido literal, o que desafia o jurista a Ihe ofertar densidade, em especial, para
assegurar utilidade a solugao de problemas que resultem de sua aplicagao. Em
qualquer cano, a relaQao causaldo agravamento intencionalcom a ocorrCncia do
sinistro dove ser considerada relevance para qualificagao do comporLamento do
segurado, com vista a aplicagao da sangao, prevista no art. 768 do C6digo Civil,
mas ngo um pressuposto essencial.

4. CONSIDERAg6ES FINALS li ' i:

# ...: !

N6 direito dos seguros brasileiro , a disciplina da alteragao do cisco deserhpe-
nha dupla fungao: visa a preservagao da base econ6mica do contrato de seguro e
sanciona o comportamento doloso do segurado . Sio efeitos da alteragao relevance
do cisco a revisio do premio ou a resolugao do contrato (arts. 769, gg I ' e 2', e
770 do CC) , assim como a exigenCia de comunicaGao do novo estado de risco a
contraparte (art. 769 , carat) . O agravamento intencionaldo cisco , por outro lido ,
6 sancionado com a perda do direito a garantia. Nesse particular, sanciona-se tanto
o ato intencionaldo segurado que causa o agravamento do cisco em si(art. 768 do

ha presungao relativa de que o risco da sinistralidade [oi agravado, a ensejar a aplicagao da
pena do art. 768 do CC. Por outdo lado, a indenizagao securitgria deverg ser paga se o segurado
demonstrar que o inforMnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (coma
culpa do outro motorista, falha do pr6prio autom6vel, imperreig6es na pasta, ammalna estrada,
entry outros)"(Resp 1485717/SP, Rel. Ministry RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA
BURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 14/12/2016) .

97. Veda-se, assam, os seguintesjulgados sobre o fema, envolvendo os mats diversos ramos de seguro:
Apelagao Cfvel n ' 70082584269, Sexta Cimara Ctve}, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Ney
Wiedemann NEED, Julgado em: 24-10-2019. Apelagao Civil n ' 70082956541, Quinta Cimara
Civel, TribunaldeJustiga do RS, Relator: Jorge Andre Pereira Gailhard,Jalgado em: 18-12-2019
Resp 148S717/Stt Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEYA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/11/2016, DJe 14/12/2016. Resp 1230754/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013.
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CC) como a nio comunica(ao , de mg-f6 pelo segurado, da circunstgncia agravante
do cisco (art. 769, carat, do CC).

Para produzir efei tos sobre ocontrato de seguro, a alteragao do cisco dove ser
relevance, em termos hticos ejuridicos. Sio pressupostos da alteragao relevan te:
a) apresentar dimensdo considerdveZ; b) ser super-veniente d celebre(do do contiafo;
e c) o cardter ex(raordindrio. Esses sio pressupostos gerais, dxigiveis tanto para a
caracterizagao do agravamento do cisco, intencional(art. 768) ou ngo intencional
(art. 769) como para a diminuiGao do cisco(art. 770). Some-se a essen, ainda, um
quarto pressuposto , embora aplicavelapenas aos casos d e alteragao ngo intehcional
do cisco, que e seu cardLer duradouro no tempo.

Sio pressupostos especificos do agravamento intencionaldo risco, de que
grata o art. 768 do C6digo Civil: a) a intencionalidade do ato no agravamento do
nico; b) a imputabiZidade do a(o de agravamento do cisco ao segurado; e c) a reZa-
Gdo causal ettfre o ato infmcionale o agravamento do cisco. Na hip6tese, a relagao
causal entry o agravamento e o sinistro, ou a efetiva ocorr6ncia deste, devs ser
considerada relevance, por6m, ndo um pressuposto essencialpara a aplicagao da
sangao de perda do direito a garantia. lgualmente se digs em relagao ao canter
duradouro. A malta de algum desses elementos 6 compensavel, no caso concreto,
pda maior intensidade dos pressupostos gerais ou especificos. Assam, tanto pda
major dimensgo do agravamento (dtmensdo corlsiderdveZ) como pelts not6ria
gravidade da conduta dolosa a luz dos pfincipi(5s 6ticos e morals (e.g., boa-f6 e
bans costumes), sqa em casa de dolo gen6rico, sqa de dojo especifico (intmcio-
naZidade), sempre atentando is expectativas legitimas do segurado na garantia
(card£er exfraordindrio) . .b }

.I ' tP ,:!
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