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1. ( NTROÓÍJÇÃO 

A importância dos seguros para a sociedade conteÍnpÓriínra é notória. Expressão 
amplamente difundidaé à de sociedade.do risco. índicando um traço da realidade atual, 
em que a evolução tecnológica e as profundas alteraçõeSnas relações sociais ·impor
tam na multiplicação e socialização dos riscos de dano e com isso, a necessidade de 
incremento nas técnicas de prevenção, mitigação e g~rantfaem rtjação a_ estes riscos. 

·•O contrato de seguro nasce tomo produto da modernidade como importante 
instrumento de !)'litigação de riscos da ati,idade·econôroíca que florescia docomér
cio é das navegações. Em antecedentes·m.ais remotos, encontra-se modelos próxi
mos ao seguro nos pecúlios por mort~ estruturados ainda sob o Império Romano. 
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A evolução do seguro enquanto atividade e como tipo contratual, todavia, faz com 
que ele tenha nascido para atender a um fim eminentemente econômico, mas que 
se expande de tal modo a também fazer destacar seu caráter social - oferecendo 
garantia e, em última instãncià, segurança individual e coletiva-em relação a riscos 
ordinários da vida em sociedade. 

Estruturado sob a forma de um tipo contratual clássico-o contrato de seguro 
- atualmente a atividade securítária reveste-se de tal importância e complexidade, 
de modo a dar causa a que se trate do tema mediante a invocação da existência 
de um direito do seguro. Ao usar-se a expressão direito do seguro, todavia, não se 
está a propor necessariamente a velha discussão sobre sua autonomia ou não em 
relação disciplinas tradicionais do direito (de resto debate um tanto estéril), mas 
sim chamar a atenção para o caráter transversal e interdisciplinar d() tema, a exigir 
uma perspectiva de análise mais sofisticada. Seja do ponto de vista estritamente 
jur.ídico, a desafiar em comum ternas pertinentes ao direito civil, empresarial e 
do consumidor, assim como no âmbito da supervisão e regulação do setor, amplo 
campo pertencente ao direito administrativo. Na perspectiva extrassistemática, 
note-se que o moderno seguro funda-se em base atuarial, que deve assegurar sua 
sustentabilidade econômica, e com isso atraí tanto os conhecimentos específicos 
da ciência atuarial, 'assim con10.daeconomia .e de gestão. 1Afinal, cçroo bem obser
va Metíezes C~irdeiro, trata,se contrato .com função· financeira ''.]5rôssegúida, no 
essencial, através de uma gestão de risco"? · : 

O direito brasiléiro"otüpa~se do seguro' como u1i1 cimtrato e como um siste
ma. Com',;'. éontràio,é tipo conµ_at\.ial com disciplina êspéc!fica, \!º Códígó Cívil. 
Tomado ,como sístemà, há di: se .considerar em ôupla.perspéctiva. Isso porque 
funcla um sisteina- o Siste~ria "'aç\onal de Seguros.Privados , parte do Sistema 
Financeiro NacionA cujo desenvolvimento é recente. En1 especial, a partir da 
edição do Decreto-lei 73/1966, que o instituiu, e que atualmente tem seu assento 
constitucional no art. 192, da Constituição de 1988, E da mesma forma a execução 
do contrato pressupõe um sistema contratual, no qual a plena eficácia e execução 
do contrato depende da existência de série de contratos semelhantes, tendo pqr 
o~jeto a garantia de riscos relativamente homogêneos, dispersos por intermédi~ 
de téc.nica de gestão financeirn.e atuarial 

Em relação ao c.ontrato d.e seguro: há clatezàno sentido dç que o·.Código Civil 
de 2002 definiu importantes características ao contrato de. segµro,redefjnindo o 

L Como observam Lamhe~r-Faivre e Leverieur, o direito dos sCguros Teveiã a fá:ct jUrkÜca 
de uma atividade: c,ujos aspectos técnicos e jurídicos são complexos. Neste seTltido, a 
substância do contrato de st:gur:o,deve ser colocad:;i no seu co_nlcx.to técnico-Jinanceiro". 
L.11,1,,raERr-FAlVRE,. YvO~e et LEvENEtiR, La~rcnt Dmit des_Assurances. ed,. P~ris: D_allpz, 
2005, p. 4]., . . , . . . . . , . . 

2. MEr-.rz.Es CORDElRü,A1itónio. Direito à.os sêguros. Coimbra: A1me:dina, 20i3.· p.·542_-
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perfil que recebera do Código Civil anterior, de 1916. Converge a doutrina com o 
entendimento de que a contraprestação do segurador é a garantia, a segurança em 
relação a riscos. 3 Em relação ao seguro de dano, consagra-se o princípio indenitá
rio, que delimita o valor da garantia, assim como o que efetivamente se indenize 
por ocasião do sinistro." Fábio Konder Comparato, a este respeito, relaciona o 
interesse, o risco, a garantia e o prêmio como sendo os elementos fundamentais 
que caracterizam o contrato.5 

A regra no contrato de seguro é a prestação do equivalente pecuniário do 
interesse. Todavia, se pode convencionar a reposição in natura da coisa. No caso 
em que vicio intrínseco dé causa ao sinistro, a exclusão da garantia deve, segundo 
entendimento doutrinário, distinguir as situações em que a não declaração do se
gurado sobre o vício é de boa ou má-fé.º Em termos gerais há soluções diferentes. 
Na hipótese de boa-fé do segurado se há de falar em causa de resolução, ou ainda, 
tendo havido o sinisuo, o direito de cobrar o prêmio. No caso de má-fé, há perda 
da garantia, porém mantém-se a obrigação de pagar o prêmio (an. 766 do CC). 

O Código Civil de 2002, disciplina contrato de seguro nos ares. 757 a 802, 
contemplando ao lado de disposições gerais aplicáveis aos seguros em geral, igual
mente disciplina específica do seguro de dano e do seguro de pessoa. Na definição 
do contrato de seguro, o legislador do Código Civil vigente foi atento às críticas 
doutrinárias,7 quanto à imprecisão técnica constante dos arts. 1.432 do CGl 916, 
revogado. O objeto essencial da crítica à definição legal consistia no fato de que a 
norma revogada observava apenas a disposição relativa ao seguro indenizatório, 
deixando de compreender conceito abrangente também do seguro de vida e do 
seguro de responsabilidade ao dispor: "Considera-se contrato de seguro aquele 
pelo qual uma das partes se obriga para com outra, mediante a paga de um prêmio, 
a indenizar-lhe o prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato". O 
legislador de 2002, pelo contrário, percebeu a necessidade de aperfeiçoamento da 
noção elementar de contrato de seguro, estabelecendo em seu art. 757 do CC, que, 

3. PoNTF5 DE MIR~NDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Atual. Bruno Miragem. 
Sao Paulo: Eu. RT, 2012. vol. 45, p. 463. Tz1RLUNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz 
B.; PIMENTEL, Ayrton. Contrato de seguro de arordo com o novt1 Código Civil brasileiro. 2. 
eJ. São Paulo: Ed. RT. 2003. p. 30; SANTOS, Ricanlo Bechara dos. Dil'l'ilo do seguro n,, novo 
Código Civil" lt'gislaçào própria. Rio de Janeiro: Forense, 200ó. p. 18. 

4. PASQUALOTTo, Adalberto. C(lntratos nornínados III. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 132. 
5. CoMP,\RATO, Fábio Komlcr. Notas explicativas ao substitutivo ao capítulo referen1e ao 

contrato de seguro no anteprojeto de Código Civil. Revista de di,·cilo mercantil. vol. 5. p. 
1+7. São Paulo: Eu. RT, 1972. 

6. TzIRll'NIK, Ernesto; ÚVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Aynon. Contrato de st·guro 
dt' ucordo mm o novo Código Civil brasileiro cit., p. 122 

7. PONTES nE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado cit., vol. 45, p. ➔ 12. 



28 1 DIREITO DOS SEGUROS 

pelo contrato de seguro, "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, 
a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos 
predeterminados". Ou seja, é justamente a noção de garantia de interesses legíti
mos contra riscos predeterminados o que caracteriza e define o tipo contratual no 
direito brasileiro atual. 

Note-se que a contratação do seguro, segundo o regime legal que lhe confere 
o Dec.-lei 73/1966 pode ser obrigatória ou facultativa. Será obrigatória, quando 
resultar de dever legal impositivo, nas hipóteses previstas no art. 20 do Dec.-lei 
73/1966.!l Facultativa, na medida em que a contratação decorra de escolha livre 
do segurado em celebrar ou não o contrato. Refira-se ainda, a possibilidade da 
contratação de seguro em favor de terceiro, hipótese na qual incide, em paralelo à 

disciplina legal específica do seguro, o disposto nos arts. 4 36 a 4 38 do CC vigente, 
que dispõem sobre a estipulação em favor de terceiro. 

No que se refere ao seguro como sistema, note-se que a alividade securitária 
se dá, no direito brasileiro, em um regime de destacada intervenção do Estado. 
Primeiro, pela exigência de autorização prévia para operação com seguros, de modo 
que as empresas seguradoras e resseguradoras têm seu funcionamento subordi
nado à autorização estatal, conforme dispõe expressamente o art. 757, parágrafo 
único, do CC, assim como o art. 24 do Dec.-lei 73/1966, bem como a supervisão 
da atividade. E da mesma forma, pela ampla influência sobre o próprio conteúdo 
do contrato. Neste sentido, a despeito da exigência legal de que as condições gerais 
dos contratos a serem oferecidos no mercado devam ser registrados na Superin
tendência de Seguros Privados (Susep), a rigor a efetivação do registro depende do 
atendimento não apenas de aspectos formais, mas propriamente do conteúdo do 
contrato. Isso, a toda vista, define um amplo campo de atuação do Estado sobre o 
contrato, tanto formal, quanto material. 

A esta larga margem de intervenção do Estado, da mesma forma, acresça-se o 
fato de que os contratos de seguro podem se caracterizar como espécie do contrato 

8. "Art. 20. Sem prejuízo do disposlo cm leis especiais, são obrigatonos os seguros de: a) danos 
pessoais a passagci ros de aeronaves comerciais; b) responsabi I idade civil <lo proprieLario de 
aeronaves e do lransponadoraéreo; e) responsabilidade civil do construlOrdc imóveis cm 
zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas; d) bens dados em garanLia de empréstimos 
ou financiamenLos de instituições financeiras pública; e) garantia do cumprimenLo das 
obrigações do incorporador e construtor de imóveis; f) garantia <lo pagamento a cargo de 
mutuario ela construção civil, inclusive obrigação imobiliária; g) edifícios divididos em 
unidades autônomas; h) incêndio e transporte de bens pertencrntes a pessoas j uridicas, 
situados no Pais ou nele transportados; j) crédito ã exportação, quando julgado conve
niente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do Comércio Exterior (Concex); 1) danos 
pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por 
sua carga, a pessoas 1ransportadas ou não; m) responsabilidade civil dos transportadores 
lerrestres, marítimos. fluviais e lacustres, por danos a carga transportada." 
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de consumo, a teor do que dispõe expressamente o Código de Defesa do Consu
midor ( CDC), ao definir o serviço como objeto da relação de consumo (art. 3.0 ,§ 

2.º: "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista")_ Isso importa no reco
nhecimento como consumidores, de segurados e beneficiários, outorgando-lhes 
direitos indisponíveis- uma vez submetidos à lei de ordem pública e interesse social 
art. 1.0 do CDC). Note-se, contudo, que nem todos os contratos de seguro serão 

de consumo, senão apenas aqueles cujo segurado ou beneficiário seja um sujeito 
\'Ulnerável, ou porque é destinatário final da garantia oferecida pelo contrato, uma 
\'ez que o risco não se relaciona com sua ali vida de profissional, ou porque observa 
as técnicas de equiparação legal a consumidor previstas pelo Código de Defesa do 
Consumidor - cm especial a equiparação conferida às vítimas do evento danoso 
art. 17 do CDC), ou àqueles expostos a práticas de mercado que denotam sua 

rnlnerabilidade (art. 29 do CDC). 

2. FUNDAMENTO CONTEMPORÂNEO DO DIREITO DOS SEGUROS NO BRASIL 

A noção de interesse segurável polariza o contrato de seguro. Admite-se o 
seguro de interesse legitimo, próprio ou alheio (seguro em favor de terceiro). Toda
\'ia, debate-se a doutrina contemporânea, aqui e em outros países, sobre a natureza 
do interesse segurável. É certo que ao decidir contratar o seguro, pressupõe-se as 
consequências que podem advir de certos riscos, e busca-se prevenir ou atenuar 
sua repercussão. Nesse sentido, trata-se, como regra , de interesse de natureza 
econômica, seja na conservação do patrimônio, seja para assegurar-se de sua não 
diminuição ou visando à redução ou contenção do passivo patrimonial. Ou ainda 
para a satisfação de uma necessidade própria do segurado ou de terceiro beneficiá
rio. Todavia, embora controversa, admite-se, inclusive expressamente, a dual idade 
do interesse econômico e moral como objeto do seguro. Esse interesse subjetivo, 
baseado, por exemplo, em relações de parentesco ou afeição é considerado também 
passível de integrar, segundo alguns, o objeto do seguro. 

Refira-se, nesse particular, o an. 2.419, segunda parte, do Código Civil do 
Quebéc, que ao disciplinar o interesse segurável, expressamente refere que pode 
ser de caráter moral ou pecuniário~. Parece claro, contudo, que aqui se confunde 
motivo e objeto do contrato. O que leva alguém a contratar o seguro, embora 
determinante, não é o mesmo que seu objeto. Este consiste na prevenção ou ate
nuação de consequências da repercussão de certos riscos no patrimônio próprio 
ou alheio, interesse que é econômico, embora mediatamente possa ter motivações 

9. PRovo,T. Migalic. La notion d'íntérêl d'assurnnce. Paris: LGDJ, 200Q. p. 263. 



30 l DIREffO IJOS SEGUROS 

de outra brdem. Estas poderão ter relevância jurídica (e.g.; na caractelização do 
inadimplemento, interpretação das disposições contrattiais), ma.s·nêthpot isso 
integram, como elemento, o objeto do contrato. 

É protagonista, no contrato de seguro, o princípio da boa-fé d.;s parteS. Aliás, 
diz-se da boa-fé, tratar-se de princípio fundamental do contrato de seguro.'º A íi
gor. não iníluencia apenas na interpretação das suas cÍáúsu.la51- no qu\,é preceito 
geral pata todos os contratos - mas, igualmente, informa e delün)ta aspectos dâ 
estrutura do contrato de seguro, pois é do componaménto de bôa-fé das panés; 
que se expre,ssa a adequação entre os tennos do contrato e silâ d usa, ô. que a todâ 
evidencia acaba também por influenciar na sua eficácia.· · • 

De um lado, percebe-se sua incídencia, impondo deveres.di, inform,;_•~ão e 
lealdade ao segurador e ao segur,1do. Em comum, observe0seporiexcmplo, o~ 
deveres tendentes à preservação da á\ea do contr~to .. D~ pane d9 s~gurador, se 
exige a adoção das melhores técnicas para preservar a.base do contrato,'a cor,reta 
segmentação dos riscos, identificação e aplicação dos instrumentos dísponívei:, 
nas ciências atua1iaís para assegurar o pagaiuento das fudenizaçõ_es que se.torne~ 
exigíveis. De pane do segúrâdo, deve abster-se de.agravar rísco..,Àqui se'observa 
ligeira alteração entre o disposto no an.1.454 do C01916 e o art. 768 do CC/2002, 
ora vigeme. Na norma revogada referia:se que ó segurado deveria, sob pena de 
perda do direi to ao seguro abster-se "de tudo quanto possa aumentar riscos, ou 
seja contrário a·os tetluos do estipulado". Na norma vigente, sanciona-Sê ·com' à 
perda da garantia, o segurado que "agravar intencionalmente o ríscó". Pareée haver 
clara precisão, tornando inadmissível interpretação extensiva, nà norma em vigor, 
Exige-se atualmente éomportamento doloso dirigido à finalidade de agravamenfo 
do risco, ou seja, mii-fe'. Embora se diga que, no Código Civil revogado. a regra 
do arL 1.456 indicava que o juiz na apreciação do comportánientó·do segmadó! 
deveria atentai a circírnstâhcias 'reais e não a possibilidades infunda.das de'mera 
cogitação de aumento do riscá segurado. Não se reproduziu est,1 regra na Código 
Civil vigente, porém'torntrn-sé írulis exala a definfção do componamento de'niã' 
-fé cxigidopelcrdireitó para extepcionalizar a exigibilidade da gafántili:Nest~ 
particular, contudo, não se perca de vista a necessidade de que, pata a perda da 
garantia, deve restar demonstrado o néxo de causalidade entre o co1npnrtarnento 
intencional e o agravamenwrlo risco, ' 1>ainda que desperte certa conm,vérsiase para 

10. C1i.m,José Mâria T1epàt Cádlgo Civil winentado. Si\Ü·Pànlo'. Atlas, 2003, ªvol. à", p. _235 
Po::.rno, \Valter. Contrato d'eseguros·. Novo.s paradigf11lls. São Paulo: Roncaràti,20üt p. 9i 
DELGADo,JosiAugusto. Cônlentafiosi'.lo iwYo Código CiviL ruo de janeiro: F~rellse: 2004 
vol 11, t. !, p. 202. 

lL PA.SQUAwrro,Adalberto. Contrato.,; nomincrdos II. Seguro, wnstituíçào de rcnda,jogo t:-apos.ta 
fiança, trunsaçao e comprnmisso. São Patüo: Ed. RT, 2008. p. U6; 
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tal, a finalidade do comportamento intencional é dirigida à realização do sinistro 
ou à conduta do agravante ~m-si. 12 

-

Nos mesmos termos cõloca-s~ ó dever de comuhicàçãÔ pelo segurado, quanto 
ao agravamento dos riscos. Assim como sé lhe exige Úniâ abstenção de hão agravar 
intencionalmente o risco, també_m se lhe exige-um dever de agir, no caso do agra
"f'aillento. provier .de Outras. causas. _Estes compàrtam~ntos exigíveis mat~rializàm 
cleitos"da boa-fé. · · 

Por outro-lado, há intimidadeéntreá boa-fé ea base dó.contrató"deseguro, re
presentada pela ideia de mutualidade. Pormutualidade entenda'se a baseecohôínica 
do seguro, consistente de sua'estrutura básica pela qual áé';ntribuição firianceira 
dos segurados permitem a forrriação de reserva técnica que responderá pelos riscos 
mbertos quando da ocorrênciá do sinistro apenas patà parte dos ~~htribuintés. 13 

21 Disciplina l~gal 

A diséiplina legal dos se-gurosno direito brasileiro é complexa. 14 O contrato de 
seguro CaraC_têriza-S~ como espécie de contra Lo típico~ uma vez que s_eu Lipo legal 
mnsta no éódigo Civil (arts. 757 e ss.l, dislinguindo ·como espécies de seguros, 
os de danos (art. 778 e~s.) e de pessoas(art..789 e ss:). Por.ou"rro lado, a estrutura, 
ção da atividade securitária é objeto do Dec.cle/ 73/1966, que instituiu o Sistema 
Nacional de Seguros Privados, darid~ ao Conselho Nacional de Seguros Privados 

. ·- . 

12. T1::PE~12'l.o, G-µ~t~~o; BARBQ7A·, Í-1\loí_iª-:Hele:na. Mo~E,s_, fyÍ_~ria CeÍin~,B.Õdin_de.-Çóà.igo Civil 
interPretadO"._ Rio deJaneiro)té~oVàr; 2006. t. n, p. ~76. . -· .. , _ 

13. Réco.ri.hece _a jurisprudência: a_ 1~útlJ.a_lidade como.base a'o _co_ritrát? d_e se_guro, de maneirá 
a indicar o ~O"ntrato de seguro CóTI"lo i.hfüvidualrrÍent'e aleatório', pÜréin coletivamente 
comutativo (STJ, REsp 763648/PR, 3.' T., j. 14.06.2007, rei. p/ Ac. Min.' Castro Filho, 
Dj 01.01.2007). Por essa razão, inclusive, os prêmios pagos em seguros contra riscos de 
invalidez ou morte nã~ podem ser devolvidos, umíl,vei'que o segurn.dcir tenh_a suportado 
o risco no período de tempo ajustado (STJ, AgRg 800429/DF, 3.' T., j. 02.12.2007, rei. 
Min.,Huµiberto Gom~s _de_Barros·,,DJ 12. 12.2007).;- Não é ocas(), todavia, n_a hipótese em 
que a con_tratação do segm:o é nula,_por ~alta des~licitação ou aceitação d9 ~-~gur~do, si
tuação em que deverá haver devolução dos valores pagos a titulo de prêrnio (TJDF, ApCiv 
477018020038070001, 4.' T. Cível,j, 29.08.2005, rel. Vera Andrighi, DJ04.10.2005). 

1.,!. Anota Voltaire Marensisobre as dificuldades de sistematização da legislação pertinente ao 
seguro e as consequências que impõe;para·o que propõe~ mesmo, urna a necessidade de 
uma codificação específita:·MARENSI, Vo1taite GiaVatüía.·O:5eguro e sua·modem-idade. 2. ed. 
Rio dejaneüo:-LumenJuris, 2011. p. 7-8.-Da mesma forina';intncione-sea: tramitação, no 
Congresso Nacional, de iniportante proposição legislativa,prúpondo-se.a editar uma lei 
específica para a atividade secutitária no Brasil. Sobre o tema'vejani-se'as Considérações 
de um dos principais autores dó projeto de lei, Ernesto•Tzi.iulnik,'no prefácio à: Contrato 
de seguro: uma lei para todos. PLJ.555/2004. PL 8.034/20}0. São Pa.ulo: QuartierLatin/ 
IBDS, 2012. p. 9 e ss. 



32 lJillffiO DOSSEGL'II05 

compf:tênáa nonnativa para regular o setor. Para a fiscalização e supervisão âo 
mercado cn.on-5e a aura_,qma federal Susep, que assegura também a execllção das 
normasedi:radaspclo CNSP. Destas normas, inclusive, resultarão os diversos i;amos 
do seguro,, classificados conforme o ínterrsse garantido ou os ri5oOs cobertos. 15 

Ainda incidem sobre diversos conlratos de scgure1 que se .caracterizem como 
relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, basta que se 
considere o segurado como consumidor, ou ainda se admita a equiparação kgal da 
vitima a consumidor. Neste caso, incidirão as normas de proteção do consumidor, 
queítnpõem deveres expressos ao seguradoremmatériade oferta e publicidade (art 
30 ess.), comamplodeverdeinfom1ar (arts. 6.0 ,,Ill; arts. 30, 31 e46) proibição de 
práticas abusivas (art. 39 e ss.), assim rnmo consagra a interpre!açà~ mais favorável 
ao consumidor das cláusulas contratuais Carl. 4 7), a nulidade,de.cláusulas.contratuais 
abusivas (art. 51), dentre outros efeitos largamente aplicáveis aos contratos de seguros. 

flá seguros) ainda; que a par das normas gerais do Côdigo ·,Civil, e uma vez 
afasradaa inciMnda do Código de Defesa do Consumidor (frente a inexistência de 
relação de consumo edo·sujeito consumidor em dada relação securitária), também 
sesuhmetema normas especiais, oriundas tanto delegis1ação espeéifi.'-:3-, quànto de 
nomrns regulamentares e usos e. costumes. Isso ocorre espkc~lmente em seg1:1tos 
que garantem riscps da átividade empresariaL 

No te-se que o regime de regulação da atividade securitária,'é de direitó público, 
compreendendo disciplina, fiscalização e exercício do poder sancionatório. Hã em 
relação ao contrato de seguro, firme intervenção estatal delimitando o conteúdo da 
autonomia privada dos contratantes, em vista da proteção dos interesses leg[títnos 
reconhecidos às pàrtes, tamo pela incidência do Código Civil, quanto nos Casos em 
que se caracterize a relação de consumo, mediante incidência comum do Código 
de Defesa do Consumidor, a destacar um dos critérios pelo qual se identHica o 
fenômeno de publícízação do contrato de seguro. 16 

· · 

2.2 Reguloção_e supervisão do mercadosecurítárío 

No ·que se refere à regulação e supervisão dos seguros, diferenciem~se dsscgu
ros sociais eossegur~sprivados. Em comum possuem a mesma base mutualista para 

, 15, A Circular 45512012, da Superintendência de.Seguros Privados, cmseu(u1exp, rellldona 
os-vários grupos de-seguros, divididos em 100 ramos distintos. São o;, gru1,os disti_nguidos 
como: 1) Seguros patrimoniais; 2) de Riscos t'Epeciais; 3) de Responsabilidade:; 5) Auto~ 
móvel; 6) Transportes; 7) F-iscos financeiros; 9) Pessofís coletivo; 10) Habitacional; 11) 
Rural; 12) Outrof• (envolvendo se-guros no ex1:erior, resse:gu'rador de saúik e:sucursais no 
exterior);- l3) Pr.ssoas individual; 14) Marítimos; 15) Aeronáuticos; 16) Mic.rossegurns. 

16. CASF.s,José Maria Trepat Códigli Cívil comentadocit., voLH,p. 212; Prn mo, \Valter. Contrato 
de seguro, novos paradigmas cit., p. 2.31. 
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,,ustento da garantia do interesse seguradoY Distinguem-se, contudo, quanto ao 
regi me jurídico. Os seguros sociais são disciplinados por normas de direilo público 
e administrados pelo INSS. Por isso não se inserem no que se costuma identificar 
como objeto do direito do seguro, pertencendo ao direito da seguridade social. 1~ Os 
seguros privados são os que se fundam no contrato de seguro. As seguradoras, como 
regra, são autorizadas a explorar apenas os seguros privados. sobregimejurídico de 
.hreito privado. Esta distinção não se confunde, contudo, com o fenômeno que se 
dentifica como publicização do seguro, o qual se refere, cm verdade, a confluência 
-u sua disciplina jurídica, de normas de direito público e privado. 19 

O fenômeno da publicização do seguro é dada não pelo seu conteúdo, mas 
pela intervenção do Estado na regulação e fiscalização e.la atividade securitária, no 
. '-ame das condições gerais da apólice e preservação das obrigações inerentes à 

-:.itureza do contrato, da relação e.los seguradores entre si e com os segurados, assim 
'"orno para assegurar a higidez econômico-financeira do segurador. 2') Isso é a regra 
,ão apenas no direito brasileiro , mas se realiza como característica peculiar da 
propria atividade securitária.21 Da mesma forma incide na disciplina da atividade 
s.:curitária, de modo transversal, normas pertinentes a outros setores do sistema 
"llridico, como é o caso do direito do consumidor e do direito da concorrência.22 

A atividade securitária submete-se a ampla regulação do Estado. Dentre as 
ustificativas para a regulação estatal está justamente a necessidade de assegurar 
- higidez econômico-financeira do segurador, a proteção do consumidor e da li
Te concorrência, assim como a cooperação entre os seguradores no mercado, de 

modo a melhorar sua capacidac.le de identificação e mensuração de riscos visando 
~arreta precificação do seguro. 

Dentre outros aspectos da atividade securitária sobre os quais intervêm a 
regulação e supervisão do Estado, estão: a) a definição de critérios para definição 
je patrimônio líquido mínimo e margem de solvência do segurador; b) a definição 
.. u limites técnicos para a contratação de seguros, o que envolve a correta segmen
tação c.le riscos, r as respectivas previsões de indenização, de moe.lo que sejam o 
mais homogêneo possível; c) constituição de reservas técnicas para o pagamento 

17. PoNTES DE MIRANDA. Tratado de direito privado, t. 45. Atualizador Bruno Miragem. S::io Paulo: 
RT. 2012, p. 425. 

18. DELIJADo,José. Comc1t1ários uo nov() Código Civil brasilt"iro, vol. XI, t. 1. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 87. 

19. VASQL'Ez,José. Direito dos seguros. Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p . 17. 

20. PONTE~ 01: MIRANDA, Francisco Cavalcanti. hatadn de dircilo privado cit., vol. 45 , p. 411. 

H. RlBEIRL1, Amadeu. Direito dos seguros. São Paulo: Atlas, 2006. p. 93; DoNATI, Antigono; 
PuTZOLL', Giovana Volpe. Mamwlr di diritlo dcllr assirnrazioni. Milano: Giuffré, 2009. 
p. 17-18 . 

.:!2. CttAGNY, Murici; Prnw .. , Louis. Droi! eles asst1rnncn. Paris: LGDJ. 2009. p. 51-52. 
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das prestações aos segurados em caso de sinistros; d) aplicação da pró visões téc
nicas em inv.C.stirnentos que assegurem remuneração adequada e littúidez a tais 
recursos; e) o registro das informações financeiras do segurâdor, de·acordo rnm 
regras técnicas contábeis. 

Para tais fins, a intervenção do Estado avança sobre ô'planõ ele segufü,,nie0 

diante exame da nota técnica atuaria] que o integra, betn ctnnéfdê'Siiâs cóndiÇ"ões 
dos contratos de seguro - espécie de condições geraiscimtratüais, Neste sentido, 
poderá impor cláusulas contratuais obrigatórias, bem como dispor sóbre ds prêmfos 
e coberturas ofertados. Estabelece o· an. 8." do Dec. 60.459/1967,' em sua redação 
vigente: "Art. 8. º As Sociedades Seguradoras enviarão àBuperínLendência de Se
gurns Privados - Susep, para análise e arquivamento, as"eohdições,dos contraJO? 
de seguros que comercializarem, bem como_asrespccliyas, notas técnicas atnariais, 
§ l." A Susep poderá, a qualquer lempô, diante da análise que fizer, soli.citar in
formações, determinar alterações, promover a suspetisã0 do todo ou de p~rte das 
condições e das notastécnicas atuariais a elaapresentadaS, na forn1a_des.tea.rtigo. 
§ 2." As condíçõc;s de seguro deverão incluir cláusulas obrigatói;ias determinadas 
pela Susep, § 3." As.notas técnicas atuari,afa dev'erão ,explicitar o prêmio puro, o 
carregamento, a taxa ile.jufos, a fradonam_tiJltO:'e"fodos,:os denuüs parâmcuo'.s 
concernente,? à n1et12',].ta_~po ~o ,risco~ 90s cp_sto~ ~gre.g~dos) __ qbs~tv<;I-~~~-:-se. em 
qualquer bipótes~, aequivalênciaatu.arial dos compromissosfoturos, § 4;" A partir 
da data de publicação de.std)ecreto, os prêmios mínimos aprovadqs pda;Susep 
passa,rão a ser ob1igatoriamenteadotados pelas Sociedades Segurado raspara rodos 
os efeitos de cálculo de provisões técniças e de resseguro, exceto nos .casosprevislOs 
nos§§ 5, 0 e6,º seguintes,§ 5.º ASusep poderáaprovarnotastécnicasatuariais para 
cálculo de.provisões propostas por Sociedades Seguradoras, específicamente para 
cada caso.'§ 6, 0

· Os planos de rp,;segurn poderão, càso a caso, ,ser livremente 
negociados entre à Sociedade Seguradora e o ressegurador. ~7, ºASusep di':ulgarâ 
estudos, r,ór ela 'aprovados, s~bre taxas reier~nciais de prêmigs,):;kuladàs R9T 
emidades cientificas ou representativas do mercado de seguros e de prévidêuci; 
privada, dé' molde a e,;tabel~éer oases atuariais adequadas às condÍçciés de' risco 

'• . • _;, ·• • , • • . • d ; .'. ' ' • • ,, ,•, •• '! ,, ' • :, ' 

conjunturalmente existá1tes.§ l:l.º Para efeito de bàs\: dé. càlculo das pr0vísões 
técnicas, a Susep poderá exigir que as taxas referenciais ntcndonad_ªs no parágra
fo anterior sejaírn1tilizadas. § 9. ~ üs seguras de vida quqirevejam" cobertura por 
sobrevivência somente poderão ser comercializados após pré,;fa aprovação pela 
Susep dos respectívÓ's régulamento e riorn técnicà atuatiâl. § lONós seguros de 
que trata o parágrafo anterior, a obrigatoriedade den1Jlicitáção do prêrnicÍ pum ná 

oola técnica atu~aÍsó se aplíc~ àqueles estruturados na n1odàlidade de beneficio 
definido". · · · 

O modelo atual, fundado nol'kc,-lei 73/19tí6, outorgaao Conselho Nacional 
de Seguros Privados competência normativ-<1. E à Superintendência de Seguros Pri
vados-Susep, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, competência 
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de supervisao da atividadesecurilliria. O arí:. 36do Dec.-lei 73/1966 define suas 
competências nos seguintes termos: "Compete àSusep, na qúalidade de executara 
da política traçadapelo CNSP, como órgão fiscalizadordaconstituiçãó;organização, 
funcionamento e operações das Sodedades Seguradoras: a) processar os pedidos 
de autorização, para constituiçào," otgani,zação, .funcionan1ento-, fusãü"; encahipá
ção, grupamento,transferência de controle acionário ereforma dos Estatuto_s das 
Sociedades Seguradoras, opinàr sopre os mesmos .. e .encaminhá,los ao. C,NSP; b) 
baixar instruções.e e'xpedir circulà"'es relativas à regulamentação das operações; 
de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condiçpes de apólices, 
planos de operações e ta]ifasa serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado 
segurador nacional; d) aprovar os limi.tes de operações dasSociedàdes Segurado
ras, de conforni.idade. com o critério fixado pelo CNSP; e) examinar"e aprovar as 
condições de coberturas.especiais, bem.como fixar as taxas aplicáveis; D autorizar
a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em 
garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; g) fiscalizar a execução das 
normas gerais de cpntabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as Sociedades 
Seguradoras; h) fiscalizár as operações das.Sociedades Seguradoras, inclusive 
o exato cuÍ:nprimenlo deste Decreto,lei, d.e outras Íeis pertinentes, disposições 
n,gulamentares em geral_, resoluções do CNSP e ~plicár as penalidades cabíveis; 
i) proceder ;i liquidação das Soc:i~dades Seguradoras qudivérem cassada a auto
rização para Juncipnaf p.o- País; j)_,organiza~,seus s.~:é-viços_, elabOr~i;- ~-e~.ecµtar s~u 
orçamento, k) fiscalüar '\~ operações das entidaqes autp.rregul~doras do mercado 
de corretagem, inclusive o ex:ito çurnprimçntÓ deste Decr.a9-Lei,. de outras :leis' 
pertinentes, de disposições reguia~entares em geral e de resoluções do C9nselho' 
:'(/acional de Seguros Privados( CNSP), e aplicaraspenalida,;lescahíveis; e 1) celebrnr 
convênios pa~;, a exeén~ão dos seryiços de sua competência em qualquer parte do 
território nacion:,l, opservadas as normas da legislação em vigor". , 

·" ; ·. :·,. ,,,, .. ,._ ' ' ' ' 

Há de se perg~11tar ,se ativida_de exerci d;, pêla Susep pode ser enquadrada no 
que a malmente .cJesigna-se no amplo campo da regulação da economia. A noção de 
atividade regulatória do Estado, conforme já se afirmou em outro estudo,23 reúne 
poderes que já lhe são confiados desde muito tempo - no caso o poder ele polícia 
administrativo e a competência regulamentar. Todavia, para além disso, sob a no
ção de regulação ecori"ômica (rectius regulação da atividade econômica), admite
,se que tamtJéin a adoção de opções políticas e a execução de política econômica, 
de modo a vincular o conju'nto de âçôes do regulador a determinados objetivos, 
estabelecendo-se para tanto, ponderações quanto aos [ms mais relevantes a serem 
atendidos em determinado momento, ou ainda no futuro, segundo dado plane-

23. MIRAGEM, Brunó. A iiova administração pública e o 'direito adminislralh10. 2. ed. São Paulo: 
Ecl. RT, 2013. p. 65 e ss. 
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jamento econômico. Dizer-se que a Susep é um regulador - uma vez que exerça 
competência regulatória, é reconhecer-lhe a capacidade para além de assegurar a 
higidez do sistema de seguros, também desaliá-lo a atender certos fins, os q11ais 
pode ser sua expansão, ou o estímulo a determinadas espécies e modalidades de 
seguro, dentre outros propósitos que se possam presumir. 

O que se discute, todavia, é se for admitido que a Susep possa assumir este 
papel indutor do comportamento dos agentes do mercado segurador, formÚlando 
parciahnente (em conjunto com outras autoridades gdvemameutais) e/ou execu
tando política econômica setorial, não esteja indo além do que se deve reC'Onhecer 
como devido. Em especial, se for observado que o nível de intervenção do Estado 
sobre a atividade de seguros é objeto de reflexão, atualmente. Isto porque, se de um 
lado a intervenção do Estado justifica-se pela necessidade de assegurar a higidez 
econômico-financeira do plano de seguros e a segurança da garantia dos segura
dos e beneficiários, de outro pode frear o aperfeiçoamento da técnica secmitária,
reduzindo o nível de concorrência entre Os seguradores. 

Por outro lado, a competência exercida pela Susep sobre o mercado regulador 
não exclui outras definidas em lei, contemplando aspectos ou perspectivas parciais 
das relações secuiitárias. Tern destaque, aqui; a compttência comum da Susep e 
dos órgãos de defesa do consumidor para fiscalizar a conduta dos seguradores 
no tocante ao respeito dos direitos do consumidm. Resta assentado, neste senti' 
do, o entendimento de que mesmo havendo a competência específica da Susep 
para fiscalizar a conduta dos seguradores em suas relações de mercado, esta não 
exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor para que fiscalizem o 
atendimento ou não das normas de proteçao do consumidor previstas uo Código 
de Defesa do Consumidor.24 Assim também, sob fundamentos diversos, poderão 
atuar outro.S órgãos e ou entes governamentais, quando se trate 9-e matéri_a sob sua 
competência específica - como é o caso do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica ( Cade), em matéria de fusões e aquisições ou condutas anti.concor
renciais, pàr exemplo. 

2.3 O principio índ,nitário 

Embora assentado como fundamento do seguro de dano, não havendo pos
sibilidade de aplicá-lo ao seguro de pessoa, o princípio. iudenitário coustitÚi um 
dos traços principais que explicam'o fundamento e funcionalidade do contrato_ 

24. A fiscalizaçã~--da atu,ação do segurador no tocante à pr~teção do consumidor, é ·de 
competência comum da Superintendência dos Segurns Privados e dos órgãos de defesa 
do consumidor, estando submetido ao poder de ambos, inclusive no tocante à impo"." 
sição de sanções (STJ, REsp 1.122.368/AL, V T.,j. 03,09.2009,.rel. Min. Luiz Fux,DJ 
14.10.2009). 
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de seguro, Isso porque ei,:plica e fundamenta sua funçM de garantia,25 Em síntese, 
i<'SU!ta do princípio indenitári'o que sendo a função do seguro a de garantir a in
olenização' do interesse protegido, nãiJ pode servir para dar causa a um acréscimo 
patri'monial ao segurado em decorrência do sinistro, limitando a li herdade contra
mal no tornnte a estipulação do_ v,ilordo interesse segurado.26 

A doufriha confere ao princípio indenitário uma função moraliz.adora.ao 
seguro, de modo que' o sinistro não possa servir de.enri.qüecimr:hto indevido ao. 
sq;urado, como espê'cte,de jogo o'u aposta," Em relação a estes, contudo, a distinção 
sr delineia com precisão, considerando-se que no seguro o risco é pree,xistente ao. 
contrato,-enquanto no jogo e na aposta, é decorrência do contrato,28 Mantém-sé_ 
1tual, em relaç~o ao seguro, a noção_ de que não se é11riquecçóu adqujre pat_rimôn_io 
mm o c:ont~_~to_, apenas se recompõe o que perder. 

No direito anterior, o arL 1. 4 3 7 do CC/1916 vedava a possibilidade de segurar 
-,ia coisa p,or mais do que valesse, nem por seu todo mais de uma vez. Admitia 
"l"'nas a cekbração de novo seguro o risco de falência ou insolvência do segurador.. 
A regra em questão observa coincidência parcial com o disposto no art. 778 do 
c:c/2002, que ao inaugurar a di\';cipljna do seguro de dano, estabelece que nele, a 
norantia prometida não pode-ultrapassar o valor do interesse segurado.] á no seguro 
-,pessoas, o art. 789 do CC/2002, prevê que_o_capitalsegurado é livremente esti
pOl!ado pelo proponente, o q'ua:l pode contratar mais de um seguro sobre o mesjno 
iill:eresse, com um ou mais seguradores. 

O princípio indenitário, quesubjaz ao disposto no a,t. 778 do ÇÇ/2002, é que 
ili,põe o limite do valor da garantia nQ seguro de dano. 29.Não se h,í. deJalar nesse, 
-,smo limite em relação ao ~egm:o de pessoa, em que se permite a livre estipulação 
demais de um seguro, inclusive para o mesmo risco, conforme prevê o art. 789 do 
C02002. De fato nos seguros de pessoas usa-se afirmar que dizem respeito não à 

16_ 

ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 450-45.l. 

Neste sentido a afirmação da jurisprudência de que o valor constante da apólice pode se 
caracterizar comb limite-dó valor da cobertura, podendo a indenizaç~o, em caso de 
sinistro, ser em valór 'inferioi; desde que correspondente ao valor do interesse,- em viSta 
do princípio indenitário (STJ, REsp· 161.907/MG, 3.' T.,j. 16.03.1999, rei. Min. Carlos 
Alberto Menezes.Direito, D] 10.05.1999). E dp. mesma forma, que o valor da(apólicé; 
corresponde ao máximo da cobertura garantida pelo segurador (STJ,-REsp34.546/SP,,4.ª" 
T.,j. 26.04.1994, rei. Min. Ilarros Monteiro, D] 30.05.1994; REsp 236.034/RJ, 2." Seção, 
j. 10.10.2001, rei. Min. Nancy Andrighi, DJ24.l L2003). · 

}7. SANTOS, Ricardo Ikchara. Direito de Seguro llo nová-Código Civil, p. 24. PASQUALorro, 

Adalberto. Contratos norninados 111, p: 135. - · · 

18. CA.s.1:s,JoséMaria Trepat. Código Civil comentado, p. 207. 

:!',!_ STJ, REsp 17.581/RS, 4.' T.,_j. 06.12.1993, rel. Min. Bueno de5ouza,DJ28.03.1994; EREsp 
176890/MG, 2.' Seção,j. 22.09.1999, reLMin_Waldemar Zveiter, Ili 19.02.2001-
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indenização, mas à previdência. Por isso o estabeleêiínento de cobcrturaspot riscó 
de morte, de sobrevivência ou de acidentes pessoais. Porém, registra a doutrina s'o bn· 
o necessário pragmatismo do legislador em dar ao retna um tratamento legislativo. 
sob mesmas bases, ainda que distinguindo pessoas e.dano}º.•. 

Da mesma forma, não pode o a indenização uhrapas~ar o·való·r dO intêresse, 
tomado em conta no momento do sinistro. É o que dispõe ó art. 761 di:xC02002, 
consagrando o denominado princípio indeuitário. E não "pode, em nen hurna hipó
tese, aindeuização ultrapassar o limite máximo.fixado.na apólke.Jáoart .. 7j33 do 
CC, estabelece como regra, que seguro de um interesse, por menos dó que valha, 
dá causa à redução protmrcional da indenii.ação, no cas.q de :Sinistro parcial. Trata,. 
-se de norma dispositiva, contudo, podendo as partes dispor demDdo diverso. 

Observe-se, conmdo, que a existência de cobertura sitnultãnéa não signilica 
que haja automaticamente seguro éuja garálltia ultrnpasse"o vá.lar do interesse. 
Dentre os seguros múltiplos, todaviâ, há os cumulativos, que quandp somadoS' 
ultrapassam o valor elo interesse garanlidó, de modo que·tada segurador, gat'àn
tiudo certo capital, ultrapassa o valor do seguro. Nesse caso, recebe o séguraüo, 
no caso de seguro.de.danos ou no de responsabilidade, até o limite• do interesse 
garantidú. No seguro de pessóas não M sefatar.éfn:,limiles,.umá vez que, por um 
lado, não se pode, éomo regra, medi-to_ em vàlor, élado seu caráter extmpatrimo
nial; e segundo porque se admite nessa modalidade dt seguro, ·a livré estipulação 
do capital segurado. 

De quakiuer sorte, é certa a importância do princípio indenitárià pata delinear 
características essenciais do contratb de seguro e sua função social e ec.onô1nical o·
que de résto é essencial para determinação de sua natureza jurídica, 

2.4 O direita dos seguros no quadro dasdiscíp/ínas do direito privado: 
perspectivas de direito civil, empresarial e do consumidor 

Relaciona-se o direito dos seguros com as três disciplinas essenciais do direito 
privado brasileiro: o direito dvil, o direito empresarial eo direÍto do. c~nsumidor, 
Observe-se que,em, fo.ce espei:ialmente da unificação da disciplina legal das ohn
gações.privadas noCódigó Civil de 2002, o contrato.de sefiurn, espécie de cqi;itrato 
típico, encontra-se previsto nesta lei. Aliás, embo.m Lenha nascido como contrato 
tipicamente comercial (ora empresarial), fato é que desde sua previsão nb Código 
Civil de l 916temsuadisciplina fixada por normas eh1s. Isso não reduz sua função 
principal de garántia deinteresse em relação a riscos, de modo que send~. jnteresses 
decorrentes do exercfcio de atividade empresarial, nada impede que se tome como 
espécie de contrato empresarial. O mesmo ocorre com a incidência das normas 

30. PA5QUAtono, Adalberto. Contratos ru:miinadusllI cit., p, 153. 
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de defesa.do consumidor. Coritanto•que hajaum·consumídor (assim entendido, 
um não profissional, que atue sem finalidade lucrativa, tbmff destinatário final 
do seguro), o s~guro toma-se contrato de consumo, atraindo o regime contratual 
protetivo do consumidor do CDC.31 

~•t~r.ilrnente que a espéci~ de.intere~e garnn\ido pelo ~ont:ª:º de_ seguro 
tam]?fifL~ c_~t~ra.útd Pª!ª_ det~nnu?-,~T S1;.1~:1}ªl_U~~~a Pfe?om1n~~lte. fl_ssup., por 
exemlllo, no ,eguró de pessoas,tenderrcialmente verific.a-se um destaque maior 
das nortnas de·.direito do consumidor. No.seguro· de transporte, tratando-se do 
transporte "de tãrgas, predomina o cátátá·ernptêsatial '(embórd não sê'el(duam 
situações emq\ie seja transporte de produtos olijeúfde"consiim6 crnfàvôrde um 
colls\nnidorf"';: '· > - · :. - · .. :_•_ ·, ' -. "·: ·. ·--"'"- ·' ·- ' 1 

. ; . . .. ;_,; ,, 
.A utilidade.de se precisar a natureza da relação,contratualsec1;ritária tem 

repercüssãó · direta-s6bre sua formação e execução. Especiilnienie em relação às 
nomiàs de pnííeção do coii.sumídór; sabe-se queimpõem piofuiidás distinções no 
toca:çl.\t; à disêipliM\do. contra Lo de seguro~ que não se caracterize cmno espécie 

_·. ;}, !,-, '•., •' /, e. ,, • • . ' ' 

de co,:itrato de consumo. Inclusive no tocante ao reconhecimento de efeitos dis-
tintos; como o.çorrnJl em conhecido-precedente do Superior Tribunal de Justiça, 
no· qua] ~'B'Ín ,ra·zàó •tlo- tempo~de:corrido em sucessivas renovações da vigência 
contiài.uàl; 'êntrndeu-se(iclo·direito de manutenção do contrato de seguro de vida 
coI11óçcn:iseq't1~nda ruiboa'fé objétív~ e,a tUtefa dr sUaÚ>.-pectativas do,segurado
-corLsumi.d6r.'; Ou ainda a rêsponsabilidade solidária do segúi;adore do couetor 

, ,< ·., · • • ,•, ,S, e •• é" ;_, 7 •, t , , •' 

31. MrlL'.G~'f, TI.uno. Cur.;0.de ~ittíto (/o.consumidor;5.:e,LSão Paulo:,Ed. RT, 2014:. p. 438 e 
ss.,É-asS"en.tai:la, najurisprudénda, aplic~ção do Códlgo·de. De:fu..5a,.do Consmnfr.lot -aos 
contr~tQs dt>. scgurn,_tanro n;'.!._jurtspi;-udtu.cia do Supremo Ti:_ibunª,l :t'g;c:lcral.que afirmou 
entendi17lemcrnadecisão da AD!n,259l/DF (EDcl n~AD!n 2591/DP,j. 14J2.2006, re.l. 
Min. Eros Gr_au, [)/ 13,o+.2007),_quántÕni!jurisprucleneia·cousolidad~ do Superior Trí
bun@likJi1.stiça (e.g.: STJ,REsp lól.907 /MG,3 .. 'I.,1.16.03.J 999,rel.Min. Carlos Alberto 
Menqe..,;,D.i_reito.-,.DJ:J.0·.-05.1999.) ... Há pr:Ccedentcs <le apfü:ação do,CDC,-inclustve, para 
pessoa juridic;i;,corno no caso em que con,rrata seguro contra roubo ou forto do próprio 
patrimonio (51], REsp. 733.560/RJ, 3.' T,j. )1.04.2006, rei. Min. Nancy Andrighi, DJ 
02.05..2006);,ESS:e..entendimcnto, todavia, nã.o deixa, de ser controvers.o, discu_tido que 
e sob-o-marco dos limites de: aphc:ação do CDC às pessoas jurídkas, cm espedal,-às que 
dt:senvolva;1nativi.dade empresária{Mrn ... ~Gl::'.:\-1,.Btuna. Cu.rsó de direitó do.CO'ftSl.l~idor dt., 
p. 150 e ss.). 

32. "Direito dó i.:b'usudiidor. Gonfrato" de seguro de.'vida, renova,tl"o-inihlttr"upramente por 
àiverso~ ano_s. ·C--onstátação dç prejuízos. pela scgurãdOT"a'., rocdl.Jnte â efahota,çao de 
novo cákulo atu~nia1. NotiJitàção,:dirigi(W·aÇJ c·onsumtdor,:"ct1(fotenção ·drtseguraq.ora 
de não renóvar:6 colln-ato, oJeri.-cendo-se· a-de d\versas'ôpç.õC:~d:ie--ncwos"stg"ú'i''óS, todas 
mais onerosas. C::ohtratos rela'do~s. Direitos e deveres ànéxbs·. Lealdade:, -c-odµeração, 
proteção da ségura.nça'e-boa;fé dbjeüva.rMatrnléhç"ãl'..J do é.ótltr-atô de· 5egttro ílds'..termos 
originalmcllr.e· pievistós. ·Re.s·salYà-d_j possibilidade ·de modific:açüÓ do conlràLo, pela 
seguradora, mediante a 4presf'.ntàÇãd prr:via de extenso crbn·ográIUa, no qúalos aumen-
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dé seguros perante o segurado-consumidor, identificando-os como integrantes da 
cadeia de fomecimento.33 

tos são apresentados de maneira suave e escalonada. 1. No mo_derri.O dfreit~- c~ntratual 
reconhece-se, para além da existência dos contratos descontínuos, a cristência de Contratos 
relacionai,;;, nos quais as cláusulas eslabelecidas no instrumento náb esgotam-a- gama de 
direitos e deveres das partes. 2. Se o consumidor contratou, ainda jovem, o seguro de vida 
oferecido pela recorrida e se esse vínculo vem se renovando desde então,_'_ ano a ano,_ por 
mais de trinta anos, a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições 
do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípiós da bOa-fé objetiVa, da 
cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dà·s contrato,s 
que regulam relações de consumo. 3, Constatado prejuízos pela s.egnradora e identifica
da a necessidade de modificação da carteira de seguros em detorrênda-çle_}1ov_o c,álcu)o 
atuarial, compete a ela ver o consumidor como um c;olaborador, um parceiro que a teffi 
acompanhado ao longo dos anos. ASsim, os aumentos necessários Para o:':feec{uillbrio da 
carteira têm de ser estabelecidos de maneira suave e gfadual, media~te µ'm 'cronógrama 
extenso, do quai o segurado tem 'de: ser cientificado previamente. Côm issd, â seguraâ.ora 
colabora com o.patticular, dandô-lhe a oportunidade-de se preparar para oSnOV.os custos 
que onerarão, ao longo c;lo_ tempo, o·se_u seguro de;vida, e o partic1.;tlar também:colabor-a 
com a seguradora, aumentando sua _particip~ção e mitigando os prejuí_zos ~onstaiados. 
4. A intenção dC, modificar abruptaIIle,nte a_-relaçâo jurídica continuádi, c_om simples 
notificação entregue com alguns meses de antecedência, Ofende o sistémá de Proteção 
ao consmnidor e nãÜ pod"e prevalecer. 5. Recurso espécia! conhe~ido e·É:n'ovidO"·(STJ, 
REsp 1.073.595/MG, 2.' Seção,_j. 23.03.2011, rei. Min. Nancy Andrighi,Dje 29.04.2011). 

33. "Recurso especial. Civil. Contrato de seguro de veícnlo. Ocorrência do sinistro. Recusa do 
segurador. Págamento da indenização securitária pela corretora de seguro. Solidaríedade. 
Prazo prescricional vintenário. Recurso parcialmente provido. 1. Na hipótese em exame, 
após já realizada a vistoria prévia do veículo, assinada a proposta de seguro .e·emitido o 
cheque para adtmplemento de parcela do prêmio respectivo, ocorreu.sinistro entre o au
tomóvel segurado e o de terceiro. Tendo a seguradora se recusado a pagar a indénização 
sec:riritária-, a corretora que intermediara a celebração do contratp deseguro dê-automóvel, 
enteildendo-seresponsável solidária, indenizou o segurado . .2. Nas circunstâncias acima, 
não está envohiâa apenas a relação jurídica decorrente do contrato de Seguro, estabelecida 
entre o segurado e o segurador, em que ao primeiro incumbe', além de outras obrigações, 

-o paga'.mento do prêmio, enquarito ao segundo cabe satisfazer a indenizaçãci secúritária, 
ca:so verificado_o risco coberto. Por força do contrato de Corretagem ou interm_ediação 
subjacenie, aquela relação jurídica de consumo atrai também a responsabilidade do 
corretor que intermediou o negócio perante o consumidor. Devido à atuação ostensiva 
do corret_or como re.present.a,nte. do segurador, estabelece-se uma çad~ia:-cl.e fornecimento 
a tornar so!id1,ri_o,:; seu_s pa_rlicipanté:s. 3. Çomo o pagamep_to do prejlJ!zo pela _corretora 
verificou-se em decbrrêi:J.cia de obrigação solidária existente ent;re esta·e a seguradora pe
rante o consumidor-segurado, é possível, na relação interna de solidariedade, a cobrança 
regressiva dp todo .ou.-da quota do segurador, podendo ob,ter,êx:ito ap-mt;nos n;:i, metade 
do valor pago ao segurado, nos termos do art. 913 dç Código Civil __ de 1916. 4.,q prazo 
prescricional aplicáve1 para a pretensão de co brani;;a da quota do de;vedor _so ljJátjo,- decor
rente da relação interna de solidariedade, éo vintenário, p~vist.o ng art.J TZ·do ÇC/1916. 
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Emborá o fato de tra tar0 sede contratos de adesão implique a possibilidade de 
interpretação mais favorável ao segurado, mesmo no regime.do Código Civil (art 
423 do CC/2002), não se perde.de vista, quando se trate de contratos nos quais 
segurado e segurador sejam empresários, que a resolução de.eventuais litígios das 
partes não deixará de ter em vista esta característica para definir ci comportamento 
ffigível ou recon_};1.~¼er evq.1.t~ais cop.~f:quê~cias d~ s~~ viplação. 

O domínio dos fundamentos do direito civil, do direito empresarial edo di- · 
Eito do consumidor, contudo, são exigíveis no exame.do quadro geral do direito 
dos seguros no'Brasil. Trata-se, neste cas_o, não de mera complexidade normativa, 
iii3S propriamente do modo de interpretar tais contratos,,e do reconhecimento da 
~timidade dos interesses e expectativas das partes a partir da incidência-da boacfé; 
,p;ie iluminá o contrato de seguro. 

3. A RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA E A DINÃMICA DO CONTRATO DE SEGURO 

Visão predominante, ora assentada na legislação,34 é de que o objeto contrato 
de seguro é a garantia do interesse segurado.35 Dentre as várias teorias que servem 
11sua fundamentação, destacam-se as teoriasiridenitária, da necessidade eventual, 
,k, interesse, da transferêncià do risco, da previdência e da empresa.36 

Há conformidade na doutr_ina em considerá-lo como espéde de negócio 
jurídico bilateral ou plurilateral, consensual e oneroso: É estabefocida alguma' 
divergência na dolltrina br·asile:ira, contudo, 'em relação a·su·a Ilatllre_za aleatóda.37' 

Sua razão de ser está ~ssodad~, emgfande parte, à definição leg~l 'v:iglnte do objéto 
do seguro, como garantia de interesses legítimos em relação a riscos predeter-' 
~dos. Os que sustentam alterar-se a tradicional natureza aleatória do seguro 
invocam vári??argt~TI?-entos: a) de que a atual contratação ~m massa dos contratos 

5. Recurso especial parcialmente p1micjo" (STJ, REsp 658.938/RJ, 4." T, j. 15.05.2012, 
reL Min, RaulAraújo,pJe 20.08,2012). 

34. Assim a influência do pensamento de Fábio Konder Comparato, para o que veja-se: O 
seguro de crédito. São,Paulo: Ed.✓ RT, .1968. p. 24. E em especial, relativamente ao Código 
Civil: CoM.PARATO, Fábio Konçlé;. Notas explicativas ao substitutivo ao capítulo referente 
ao cc,nt~aÍ:o de seguro no ani,eproJetp_de Código Civil ,cit., p. 143-152. 

35. BIGQT,J~~n. D·aité d.e droit de-jpssuran.c_es. Pari.s: LGDJ, 2002. t. 3. Le contrat d'.assurance, 
p.30 

36. Entre nós, veja-se: PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, v 45. Atualizador 
Bruno Miragem. São-Paulo: Ed. RT, 2012,-p. 412-413:-PAsQUALOTTo,Adalberto. Contratos 
nominados llI cit., .p,_ 35-::45. Pa,ra uma e_xposição das tem;ias, do mesmo modo: M!:NEZt.S 

CoRciEIRO, António. Dírdto dós-seguros cit.; p. -540 e ss. 
37. A natureza aleatória do seguro é afirmada pela juiisprUdênda majoritária (51], REsp 

763.648/PR, 3: T.,j. 14.06.2,007., reL p/ acórdão Min. Castro Filho, D] 01.01.2007), 
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de seguro não admite,que se fale naincertezaquanto à desvan'tagem do.segurador, 
porquanto a ocorrência do-sinistro .e obrigação de inâenizar·em ce·rto:S .contratos: 
seria compensada pela sua n·ão ocorrêr_:i.cia em outros t~ntos.contràtos·, tazão . .p_elà 
qual a exploração econômica dos: se-guros seria, ife,ita, mediante. cálculos precisos· 
sobre sua viabilidade econômica.38 

Em realidade, contudo, sabe-se que a: éstrütüta do contrato de seguro desde 
sua origem, é a de diluição de riscos, mediânté a celebração de diversos contratos, 
em relação aos quais.o custo.das indenizações dos segurados que sofrem o sinistro 
são diluídos e compensados por aqueles que:nãoreclamarão índenização, em face 
da não ocorrência do risco previsto no·contrato, e consequente ausência de lesão 
ao interesse segurado.39 Ou como sugere a melhor doutrina, de que a Lécnica em
presarial de dispersão da álea pelo segurador não modificá a natureza do contrato, .. 
O que se percebe na medida em que se caracterizaria como uma aposta, caso não 
fosse celebrado ew série.40 Note-se, pois, que a,âlea,não se cm;,(upde com a,caus~ 
do contrato, constitui na verdade parte 'cio seu objeto.'1 

Pelo contra.to.de segl!ro, osegurafl?. remunera o seguraqorporintermédio do 
pagamento ,do prêwio, fazendo jus à pre~tação,d~ garat1tüi._do irneresse em relação 
aos riscos.que,espe_çifica e!l-1 ç~ntrato'. Poqepco!~er1 cçmtudó, que q11em cop_tr<:3-t~ 
com o segurador seja o estipnlante, em favor de .terceiro:- segurado - que.adere, 
ao contrato. Neste caso, o estipulante também é parte para exigir o cumprimento 
dos termosaj11stad;s. No caso de seguros facultativos coletivos ou em grupo, o 
estipulante é mancl;tário dos segurados,coriformnef ereo ,arL 21, § 2. º, do Dei>lei 
73/1966. É espécie de seguro plúrim9, iià lição de Pontesde Miranda,, ta~to o que 
integra a garantia .4e riscos em Telaç~o ·~ diverSos, interes?éS. d~ ·um mesffio t\tu1ar,. 

38. TztRLUNIK, Erneslo. RegUláção do síllistro. 3. ea'. São Paulo: Max'ilffiOnad,,2008. p. 58; 
FRANCO, Vera Helena de Mello. Contratos. Direito cívil e empresarial. São Paulo: Ed. RT, 
2009. p. 276; TzTRLUNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton. 
Contráto de SeguTo de acordo Com o ri.ovo Código Cívil bfaSi1eim dt·, p. 30-31. 

39. SANTOS, Ricardo Bechara dos. Dü:eitode seguro no nov~'aCÓdtgo Civ'íl e·leg1.s1ação própi-La cit., 
p. 12-13. . , . 

40. PASQUALOTio, .Adalberfo. Contréitos norrJin'ados III cit., p.· 6~.-Daí_resuhaui as impositivas 
concllls-ôes da ju~~prudência, no senti dó de que a coberÍ:úra s-ecuri tárià, natúr_alillen_te, não 
abrange riscos anteriores à celebração do contrato "(STJ 3_2.583/SP, 4.ª T.'J 24.06._1997, 
rel. Min. Cesà.r Asfor-Ro"cha,-DJ 13.10.1997}. E de que há, nesse Senúdo,'uma selê:çãÔ e 
individualização dos riscos, conforme circunstâncias ou características pessbáis do se
gurado (STJ, EResp 176890/MG, 2." Seção,j. 22.09.'1999, rel. Min. ViTaldemarZvefrer, DJ 
19.02.2001). Da mesma foTITla, será conpidérado como iÜerente à natureia'•do·cohtrato, 
pois, que o risco seja de pleno conhetime_nto do segurador, de modo que.·.possa mensurar 
os tennos da cobertura e seu respeé:tivo prêmio (EDclJ34.677, 3." T.;j. 21.02.2000, rel. 
Ari Pargendler, D] 03.04.2000). 

41. Bicor ,Jean. Traité de droit des. assurances cit., t'. 3, p. 76 .. 
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quanto de diversos:titulares, hipótese. em que s.e pode falár de.seguro coletivo ou 
em grupo,notmalmente celebrado por estipulante e aberto.à adésão .de segurados 
que tenham inteocsses semelhantesasel'em garanlidos no mesmo contrato. Fala-se = linguagem c.ornum em apólice _coktiva,:para ídentificarrnrna apólice- repre
sentando um contrato \lº' quais os segurados aderem por iplermédio de proposta 
de adesão. 6 estipubnte,nesses casos, é,çonsider~do mandatário_ dos segurados:12 

Afixaçãp do valor do prênííó se dá m.edia~tecãkÜlo qüettnha ern con;;ideração 
a homogeneização d.Qs riscai;, o qqe pertence ã téc_nica securjtáría dq segurador, 
<D111petindo_-ll\e fixar ,valor detenninad.o, ao qual acresce, aµ;n;la, os.valores cor
re:.t1onQentes aos, cosLos administrativos e a .sµa _rçsp,ectivu rg.muneraç~o .. Parece 
coneto_co'm11rcen9er que ~e paga o prêinio no interess'e comu1pip.o s.eguradot~-dos 
demais seguraç\os que pertencem a um mesmo grupo cujos riscos foram re11ni_dos 
em uma mesma base. Eis a hase do mutualismo que preside o contrato de seguro. 

A composíção,lo prêmio no seguro se faz mediante identificação de dois ou três 
clementos. No direito francés, distingue-seentreo prénúo puro, o prêmio líquido e 
o prênüo total. O prênúo puro, também conhecido como prêmio técnico, é aquele 
rorrespimrlente à exata parcela c,om que cada segurado contribuí para a mutuali
:,,ição do~ riscos. O psêmio Hquirlo é o prémio pµro acrescido da remuneração do 
segurador e outro:, custos, E o pr_êmiototal, cousútuí0 se além do prêmio liquido, 
o valor dos tributos.". No,dj.r_eito hra,;ileiro prefere-se sua repartição em dois ele
mmtos, referindo-se ao prêmio puro eo denominàdo carregamento ~iguahneute 
de influência estrangeira.4

'
1 Cmnpreende,.o carr~garnenta,, os divers_os custos do 

segurador e sua remuneração que se acrescem ao pi-é.mio puro.45 

A praxe é. que o prêmio ~Ú se pague de uma,vez ou parcdadame:nte; Contu
do, mesmo quando ajusÚÍdÔ p,pagamento diferido, sendo ~s parcelas adimplidas 
regu1aríiierile no venc,1Tll'êP.to, Jlao· hã de .se falar, 'na h_ipóte5e-de.sÍ1Íisrr9: errÍ 'fnde
nlzação proporcional às parcelas pagas. A efic#cia:da garantia {plena, só r~tando 
comprometida na hipótese de inadimplemento ·do segurado. . ' 

A exígibílidadeda prestação do segurador subon!ina-se à condição suspensiva. 
Para que se possa exigi-la, necessário qlle verifique, no plano fátko, à ocorrência 
do evento definido corno sinistro. A noção de sinistro é o de efetivação do risco, 
que ao se \-é:alizar, tortla certà o evento tontra-o qUal se preveniu. bu como define a 

- ' - - ·-" ' . . ' ' 

. ·_11 

42. STJ,REsp 1106557/SP, 3.::c,j. l6.09,.l,010, reL Min. Jllancy Andrighi, DJe 21.10,2010. 
43. BEIGNER, Bernard. Dr.vitdes as.,;:urnttces::Paris:Mom,chtestien, 2011. p. 388; 0:-IACíNY, Muriel; 

PEDFTx, Louis: Drd,itcles as}"Y-rance-s cit ,.p. 135;.J36_,, 
44. Assim; no direito italiano:Do'N,'!.11,Antigqno; PLTZotu,_G-iovanã Volpe, 1\kl.11uale didiriUo 

deik assicura,ziOhtcit.;> p:' 132,,:-.-
45. Arvu,{, Pedr:o. O cmítrátçr-de'-Sc.gü.ró cít., p. 271; Manins_, Fran.·contratos e obrigaçOr,s-co

mcrciaís. 11, e.d, Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 363. 
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doutrina, é a realização cio acontecimento previsto no com.rato, inclepenclentemente 
ele suas consequências."" Antes que oéorra; é inceitá à ocorrência do risco, clanclo 
conta ela natureza aleatória cio contrato. A cláusula de süiistro, nesté particular é 

conclicão, evento futuro e incerto, cuja,cicorrêncíàproc\unJeitos. 

O efeito típico é ele tomar eficaz e é:xigfvel o direito à inclénização ou ao capital 
segurado. Nas hipóteses em que o segurado não tem este direito, ou porque perdeu, 
ou porque se tornou ineficaz, sobrepõe-sé aregtadalei. ao disposto no contrato, mas 
aíncla assim pode haver efeitos, como é o caso ela própria extinção cio éontrato. Uá 
mesma forma, a ocorrência clósiriistro importa no dever cio segurado ele participá" 
"lo ao segurador. Dá cànsa também a esse eféito, cujo descumprimento pode levàr 
à perda do clireilo â indenização (conforme an. 771 cio CC). Mas pode ser que não 
dê o aviso porque ê clesnecesi,árfo, por exemplai por se tratar ele fato evidente, ,ê 
nesse caso seria disftmcional, abusivo, conclnir-se·que a ausência de aviso, pelo 
segurado, in\plique a perclac\a indenização, em especial quando o segurador saíba 
no momento cleviclo, p9rém por outro meio, sobre. sua ocotrência." 

A aleat.orieclade do contrato do segnro pode terhav.,;. com o tempo cio sinisº 
tro. Por isso se diz que o seguro'cle vida é aleatório. Se é certa a morte, não o é o 
momento em que ocorre. E a causa cio sinistro importa para definição cio dever clé 
in_denizar ou prestar capital cld segurador. A causalidade do sinistro é a mesma que 
se discute ria (eorià geral ela responsabiHdacle civil. A doutrina brasileira clivide"sé 
quanto a teoria adotada entre nós, se ela causaliclacle aclequada41l e da interrupção 
cio nexo causal (dano clírelo e imediato).49 · 

Em perspectiva prática, o critério ele interrupção do nexo causal, dada sua 
utilíclacle lógica (em face da pergunta: "o dano teria se realizado caso tivesse sido 
interrompido o nexo causal?"), vem sendo utilizada também dentre os defensores 
ela teóíia ela càusaÍíc\ade aclequáclà como um critério útil ele valoração da causa 
mais adequada à realização cio dano: Tal entendimeu_to vem resultando na ap:roxi: 

46. ALVIM; Pedro. O contrato desegum dt., p. 393. ·· 

4 7. Reconhece-se dever do segttrado de comunkar o segu:radõrsobre o .sinistro, cómo condição 
pâm que faça jus ao direito à indenlZ{lção. Desse modo, perde o direito à indenização se0:1~ 
litária, o segurado que não comunica o sinistro ímedíatamente, e se desfaz de dementós 
que permitam ao segurador verificar ;ua ocorrênliaeos termos em que se deu (S1], REsp 
604.510, 3.'T,j. 14.06.2005,rel. Min, Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.10.2005), 
1mplíca perda da indenização, coiltudo/apenâs o atrãso de comuhicaçao pdo seguràdor 
que se demonstre relevan_re para evitar ou "atenuar as torisequências do'sinistro '(REsp 
173190/SP, 4.'T.,j. 13.12.2005, rei. Barros Monteiro,DJ 03.<14.2006). 

48. Couro E Sn:vA, Clúvis do. Dever defodeniza,,: O direito privado brasíleiro na vi?ilo-dê Clóvis 
do Couto e Silva. Porto Alegre: livraria do Advogado, 1997. p .. 195. · 

49. TF.?EmNo, Gustavo. Notas sobrn o nexo de cau,sàli.dade, Temas de direitó civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, t. IL p. 63-81. 
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mação das duas teorias, sobretudffna jurisprudência em que a adoção nominal da 
causalidade adequada, muitas'vezes parece:induzir, quanto aos fundamentos da 
decisão, a adoção do critêrio da causalidade 11eêessária, 

A ocorrêrrc.ià do· sinistro provoca igualmente o dever de salvamento do in
teresse garantido. Deve agir o segurado para impedir ou mítigár o prejuízo. Não 
pode comportar-se de modo a âgrává-là'iritencionalmente. Não se exige, todavia, 
do segurado, que tente fazer mais do que lhe permilem as próprias forças, on que 
se coloque em perigo. O padrão indicado é dos deveres de cblaboração e leâldade 
decorrentes da boa-fé, que se comporte e adote os procedimentos, para resguardo 
do interesse tjue nonTialmente se exige1n rÍa vida ordinária.' 

3.1 Formação e execução do contrato 

É correto examinar o contrato de seguro desde a perspectiva proposta por 
Clóvis cio Couto e Silva às obrigações em geral, mediante a dinâmica de um proces
so obrigacional.50 Neste sentido, reclama atenção a fase de formação do contrato. 
Nela incide expressamente a boa-fé objetiva no dever de informar recíproco das 
partes. Pelo segurado, é reconhecido o dever de informar a natureza e circunstãn
cias relevantes quanto ao risco segurado. Pelo segurador, há exigência do dever 
de informar.previamente sobre a cobertura, valor cl_o prêmio, vigência, e cláusulas 
n,stritivas, limitativas ou ele exclusão ele cobertura, inclusive mediante a entrega 
da proposta esérita. . . :• ,. .. ' . .• . . , 

Nesse particular avulta o dever deboa-férecíproc~ ehlre segurado e s,eguraclor 
a identificação e mensuração do risco e dos valores estipulados pa,ra a garantia. Aqui 
há de se reconhecer_ o reforço destes deveres, no contrato de seguro em diversos 
si.stemas jurídicos, como reflexo das próprias transformações da teoria-do .contras 
to, a exigir atenção quanto a eventuais proble1)1as de c9municação que possam 
comprometer o adequado esclarecimento cio segurador e do segurado.51 Dentre os 
principaisclevéres do segurado, e que diz respeito, diretamente, à própria natureza 
aleatória e de garantia do contrato de seguro, é a declaração do risco, em acordo 
com o dever ele boa-fé que informa a espécie. Nesse sentido, é dever que implica 
em conduta ativa cio segurado de responder o que lhe for perguntado, exigindo-se 
que informe -apena~ ~s circunstâncias que influenciem a aceitação do ?eguro e p 
cálculo do prêmio d~vido,52 daquilo que lhe tenha sido efetivamente questionado. 

Ademais, caracteriza-se, o contrato de seguro, como espécie de contrato ele 
adesão, segundo definição legal expressa do art. 54 do CDC, e art. 423 do CC. 

50. CoUTo E SILVA, Clóvis. A obrigação como processo. Porto Alegre: UFRGS, 1964. 
51. MoNn, Alberto. Buona fede e assicurazíone. Milano: Giuffré, 2002. p. 20. 
52. STJ, REsp 231358, 3."°T.,j. 16.'12.1999, rei. pi aéórdáo Carlos Alberto Menezes Dir.;ito, 

D] 05.06.2000. 
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Isso, pelo fato de tratar-~e de.contrato cujas'cláusulas são pré0aprovadas por auto
ridade competente, medfonte:proposta do srnurador, Limita a autonomia privada 
do aderente-segurado, O Deê. 60.459/1967, com a redação que lhe deu o Dec. 
3.633f.W00, prevêa submissão à _Susq~ das con,díções gera}§ dgs contratos para 
análise e arquivamento, assim como df15 respectivas notas.atuariais. Incidem, por 
isso, como regra na.contratâção, as mmnas sobre a proteção ·do aderente. 

3.1. 1 Formação do contrato 

O exame da fase de formação do contrato eleve destacar que o direito con
temporâneo repila o comp~rtamento pré-contratual que se conduza a impedir o 
esclarecimento devido das partes contratantes, ou a contrariedade e frustração 
da natureza do contrato. Assim, em relação à formação do contrato de seguro, é 
essencial a medida exata do dever deinfoúnar das partes. Pêrmita-se apenas mais 
uma distinção: o dever de··informar do segurado quanto àscin:unstâncias do inteº 
,tesse segurado e dos riscos que o envolvem; contempla as infonnaçôes que saiba 
oÚdevesse saber. Não mais. Por parte do segurador, sua profissionalidade faz com 
qile tenha dever de infotmarqualificado;aferido segundo a expefüse técnica que 
·se lhe exige-possuir. • 

Aàdóção de procedimento adequado para a obtençãodeinfonnações é ônus 
do ú,guradÓr. Ele é quem deve í<len tificar e solicitar as informaçõés relevantes 
para avaliação do risco, indicado na denominada 'cláusula-perfil', identificada 
pela doutrina como dáusularestritiva de direitos." De se observar, contudo, que o 
contrato de seguro, ao projctár'senatempo, não exige que as,condições ínformad.ás 
corretamente na celebração do confralo mantenham-se inalteradàs durante tod:\ 
sua vigêricia, Dafb·devet de informar'do segurado durante a execução do contrato, 
·"todoineídente suscetível dé agravàr consideravelmente o risco coberto" (art. 769 
do GC). l'i' ote0se que não é qualquertisco,mas apenas aqúelesuscetíveldedar callsa 
ifagravamento cónsfdcirávddó risco. Nesse sentido é. que a negativa de págamento da 
indenização pelo segurador, <:júando 'ésêiidada na desconformidade de iriformàções 
prestadas e as condições do momento do sirJstro, não escapam-do exame da razoa
bilidade :da ex'pectatfva .dó segÍúado, e a' répercussão da ausência de informação 
sobre a alteração das circunstâncias fatícas do risco que se garante, · 

·, Não tendo o segur~<lor perguntádo, na fase pré-contratual sobre fatos quê 
lhe ai.íxíliern a determinar o risco,nãó poderá imputar má-fé ao éOcontratante.'·1 

Da mesma forma, não pode' negar cobertura, alegando omissão de informação 
por parte do segurado, se deixou de promover, antes da contratação, exames ou 

53. PA'iQUAto1 m, Adalberto. Contratos_nomi.nadüS m cil,, p. 114. 
54. S1J,REsp 1.230.233/MG, 3." T.,j, 03.05.2011, rei. Min. Nancy Anclríghi,Djc 11.05.2011 
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proceclimentos para identificaGâõ e avaliação dos risc:osPDecorre cio dever de in
formar; igualmBnte, a idemHlcação do teÍmU inicial da prescriçâo da preLensã:o do 
consumidor dé reclamar sobre t,comeci-do do conlrato,'naí:iâta de efetiva entrega 
de cópia da apólice pdo segurador,'" 

, Parieda dotmüfa adrnit~; cmn fundamentb íió'tjlíeilispõeo Deé. 60. 459/1967, 
a posslbilidade'de êele!J:ração do conLrato medianú:'~ilêndo dosêgurado•quànto â 
proposta ~xpedida pelá segurador. Reforça o elítendimentciinvocando'usos ecos
tumes ~ a incidência tio caso; do art. 111 do CC/2002, 'que prevê a interprefação do 
sil~ncio de uma das parles como auuêncfa'57 De fâto; é possívelque pdadinàmiêa 
dos uso:s ê ébs fumes assÍiú se proceda, quando álei permí ta ou tolere; étrírelàçao·aos 
seglÍros que se qualifiquemtontratos civis ouempfe:sàriais' É o que ôcohe'qtiàndc 
o segurador recebe o pagamento do prêmio relativo a proposta de segurcn\:i ·~ual 
conste que sua 'l'igéncia'conta da data da assinatura da proposta, bipóteseen\. que 
não ]iodérá 'opor a ausência desta proVidêncía para deixar d1{pãgar i:hdeníz.:t~ão'.5s: 
Isso porque há confürnça do segúrado quanto a constituição do vínculo,39 blpótês'e 
em.que se fala de 'a~eiração tácita. · 

R'efereês'e'•ajíÍrisprÚdênda, sobre esta hipótese, acerca da abusividade da 
cláusuÍà que dísp'or sobre a fi.xaçàô do termo inicial da vigência da cobertura, para 
alt':1ndo que se exigêpara o pàgarnentodo prêmio. "'1oda,1a, o inverso {admitido, 
fixando:se 'cliníció da c615ertura antes do premio tornar-se exigível:" Quando se 
trate de relações cfo consumô, o silencio do consu'iúídor,'dófi.tudo, hão é~ficiente 
para'qne s'e i'eput'e cdebi~dci' ô tCmt't·ato.·É· Í1êcéssáriÓ, a5SJrlt: 'aceitaçã/):eXpressa. 62 

. H,i.i{ecékidaç!e de. à1sÍingnir~s~ ~nl're a oferta e a\;ro"r"bsi:;; Ôe ségí.iio/No pri~ 
"''. , •, . ,, ' , ' ~ , , ! · , ,, ,, ' . ., 1, .· ' -· ,_,-.- . í _.\ . ;- .· · 1 ,._ • 

me,iro/~asod:,0?~ ·9 segqfª~?l P,ron~~~~:rpür ü1:teT1~4\º- ~e f-~f}1êic,lal7- ~:1 ~~i:<? de 

55 .. STJ,.REsp 198.015/GO, 3.! T., i, l3.Q,U999,.rel.,Min. Eduardo Ribrno, DJ 17.05:1999;, 
· REsp _272:830/SE, 3," T., j. 15.03.2001, reL Min. C~Ílós}Jherto Mene;:es.Díreito: 
DJ 01.05.2001; STJ, REsp 14O.489/SC, 3.' T.,j. 07.12.2000, ·,d.Mio, AriPargéndle,: D] 
05.02.2001: . 

56': STJ. REsp 1176628/RS, 'l."T.,j. 16:D9:2QlO;tel.-Mirt: Nancy Aiidríghi, DJe M:1O.2O1:(:}., 
57. DuG..mo,J.os:tt Comentários ao·novo·Códi"go Civil, voL 11; t. I, p. 112; Tz1rn.UNIK"Emes.to;· 

C-,i..vA,1,0;NTI, Flávio_ rk.Q!-1eifoz B.;'P1MENrK, Ayrton_. Contrato de seguro de ar:m_do ,cmn- a 
7!0V0 Çócli_go p\iil}naSileíro eh., p .. 44. > _,, · 

58. REsp:12,3.617/PR, 3.'.T.,J 04.05.2000, r_el. Mio'., Caüos AlbertoMeneies Direito, D] 
12.06.2ÓOO: S·e.Jdmite, t~davia,ádeterminação d~ teimo in.iciaidé viiênciad:a cobertura, 
antes da qucl.l, como rc.grai nf.l.Ü há ·cobettl.IJ'a qua'~to aos riscos (STJ,'REsp 2Í6. l7t"l\1G, 
3.' T.,j. 05.03.2002, reL Min. Ari Pargendlcr, DJ 13.05.2002). 

59. STJ, REsp 79.O9O/SP. 4.'T..j.O5.O3.1996, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 29.04.1996. 
60. S1], AgRg noAg306,898/GO, 3.:' T.,j. 08.04.2002, rei. Min. AriParge.ndler,P] 17.06,2002. 
61. STJ, REsp 72.2.169/PB; 3,',T.;j. 23,08.2007; rei. Miu. Ca,5tm Filho;P} 17.09.2007. 
62. Mrn .. 11.e,;:e.:,,.1, Bruno. Curso de- Jírdto do conswnidor ciL, p. 23B ,e ss. 
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comúnicação de massa. No segundo caso, a praxe do mercado tem sido que a.segue 
radora segundo informações prestadas pelo corretor qúanto aos riscos, o interesse e/ 
ou a garantia pretendida, apnosenta as condições do negócio, inclusive como valor 
do prêmio exigível àquelas condições. Nesse caso, embora considerado orçamenlo,. 
equivale à proposta nos termo;;. da legislação. Par,a a distinção, " doutrina bem se 
apropria das distin_çiiçs doregime da oferta no Código_ de Defesa do Consumidor e 
no Código Civil, sendo que no pri.meiro, o caráter y:incu\alivo se verifica a partir de 
qualquer informação ou FJUblicidade sufiçientemente precisa. No Código Civil, a 
oferta equivale à proposta se contar com a mesma preci;;ão.63 Não se perde de vista,. 
contudo, que o exáto dimensionamemo do risco para fins de elaboração das condições. 
específicas da proposta podem estar.condicionadas a vistorias e/ou avaliações, oque 
pode determinar que seja feita sob condição, ou ainda, que.a relação pré-contratual 
- com a eficácia. qur. lhe reconh~ce o_.direito contemporârí.eo,-inaugure-se mesmo 
antes da sua fonnalização. Aeficácfa que daí resulta decmre dos deveres de conduta 
de boa-fé das partes na _aproximação negocial, dotados de cogência. 

O art. 759 do CC, faz referência a que a emissão da apólice deve ser precedida-
de propo~ta escrita, com a declaração dos elementos essendais do interesse a ser 
garantido e.do risco. Pontes .de Miranda criticava expressão semelhante no Código 
Civil amerior, indicando sua impropriedade, em vista de que, pela dinâmica da 
contratação, o segurado é que.m procuraria o segurador para o negócio e não o con" 
trário. 64 Atualmente, _de ordinário se diga que é de costume.tanto que o segurado 
procur;,.osegurador quanto o contrário. Não se prescinde em qualquer dos casos, 
antes da çelebração defirütiva do contrato, que é consensual, a. entrega da proposta 
escrita. Isso não se confunde com a regra do art. 10 do Dec.-lei 73/1966, que prevê a 
possibilidade de contratação mediante solicitação (e/ou também aceitação) verbal 
do interessado. Embora o art. 11 da mesma norma refira à presunção de boa-fé do 
segurador nesses casos. O art. 2.º do Dec. 60.459/1967, que regulamentou o Dec.-lei 
73/196 7, exige igualmente aassinaturndo segurado em proposta escrita do segurador, 
com exceção dos contratos que se.realizem mediante emissão do bilhete de seguro. 

Não se deixe de considerar, contudo, que o art. 759, do Código Civil, ao definir 
elementos da proposta/e indicando que devesse ser por escrito, •serve de critério para 
exame do cumprimento, em relação aos dados que menciona (°interesse, ga:r~ntia 
e risco), do dever de informar pré'contratual do segurador. Isso não impede que 
o segurador possa simular, para efeito de propostá de seguro, o valor do prêmio 
a ser cobrado, na hipótese de eve_ntual contratação, ou ainda exigir informações 
específicas para proceder a determinação deste prêmio. 

63. PÀsQUALOTTO, Adalberto. -Contrato!> nomhiados IIIdt,, p. 91-

64. PoNns DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado di- direito privado cil., voL 45, p. 446 
e ss. 
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Sabe-se que varia o modo e eficácia da oferta nos. contratos sob a égide do 
Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. 65 Isso também se reflete nos 
contratos de.seguro,, confor.me sejam-contratos de consumo ou não. 

A força vinculativa da informaçao, havidà nos contratos de consumo (arl. 30 
de art. 35 do CDC), incide sobre o seguro feito com-consumidores. A oferta do 
s;,gnro, abrangendo inclusive as informações oferecidas pelo corretor de ·seguro, 
iRtegra o contrato que viera ser celebr·ado, e vinciI-la o segurador. 66 Inclüslv·e quando 
51'.trate de oferta de seguro associado a outro produto ou serviço, e nao se informe 
'""publicidade, sobre eventuais restrições da oferta.67 

A informaçao ou publicidade nesses casos é parte do·coritrato, o que dá causa 
àobrigações;'que inclusive nao estejam estipuladas na apólice.68 Nesse pàrticular 
lrnha-se em conta, igualmente, o papel dos corretores, cuja parlitipaçao na in
lrTinediaçao do contrato de seguro é visualizada tanto como representação dos 
interesses do segurado perante osegurador, quanto o inverso. Na verdade exclur-se 
ju_Tidicamentea noção de representação, distingue-se do mandato. Fazem verdade 
lii.termediação, e nô interesse próprio dos comissionamentos. Registre-se que b art. 
34 do CDC define a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus 
l"'eposlos ou representantes autônomos; significa dizer: adotado o entendimento 
de que o corretor é representante do segurador, informação que preste o vincula. 
Sobre isso, todavia, silencia .. a Lei 4.594/1964, que regula a profissão do corretor 
de seguros, caracterizando.sua ativ_idade como sendo a de angariar e promover 
mntratos_ de seguros, medi~1;1.te-.a1,.1torização estatc:!1-

Há direito de acesso ao conteúdo do contrato a ser celebrado, suas condi
ções gerais e os termos da proposta, quando promovida antes da contratação. 69 

Quando se trate de seguro caracterizado como contrato de· consumo, incide de· 

65. A fonnaç.J,o_.do contrato de seguro, de natureza consensual, impliça_ que uma vez aceito o 
pagamento do prêmio pelo segurador, reputa-sé formado o contrato, ainda que não tep.ha 
havido a aprovação formal da proposta (STJ, REsp 223.617 /PR,3." T.,j. 04.05.2000, rei. Min. 
Carlos Albei~o Menezes Direito, DT 12.06.2000), ou mesmo a expedição da apólice (STJ, 
REsp 79.090/SP, 4.'T.,j, 05.03.1996, Tel. Min. Ruy RosadodeAguiarJúnior,DJ29.04.l 996). 

66. STJ, REsp 531.281/SP, 3.' T.,j. 10,08.2004,reL Min. Nancy Andrighi, DJ23.08.2004, 
67. 1JPR,ApCiv 3.08:r.661: 10." C:ârn. Civ.,j. 13.10.2005, rei. Luiz Lopes. 
68. Reforçaín-sé na jurisprlld~ncia os deveres de informaçào ao segurado acerca dos termos 

do contrato de següro.'NessÇ sentido é que se exige, por exemplo, o dever de informar do 
se.guradm sobre os termos.do contrató, suas colldições gerais contratuais (REsp 268. 64 2.ISP, 
3."T.,j. 30.05.2001, rei: M,n,CarlosAlberto MenezesDireito,DJ20.08.2001). Da mesma 
fonna, havendo divergência entre os documentos entregues por ocasião da,contratação 
e após esse momento, pre:'alecem o conteúdo dos_prim~iros (STJ, REsp 485.760/RJ, 4_.'1 

T.,j.-17.0.6.2003, r~J. M\n. Sálvio de Figueiredo Teixeira, D] 01.03.2004). 
69. STJ, REsp 268.642/SP, 3."T.,j. 30.05.2001, rei. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 

20.08.2001. 
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modo concomitante a regra do art. 46 do CDC, o qual.estabelece que os contratos 
nào obrigarão os consumitlo,e.s; se não lhes.for dada a oportunidade de tomar 
conhecimento prévio deseu conteúdo,ou.se asresp.ecl\vos instn,iltlentosforem 
redigidos de modQ a difí.cuhaI ~ çompr?ensão. No cont.rnt() de seguro, como 
já menciorutdo, o que.se teUl,como regra,é a cópia da pr9posta assinada. Nijo 
constam nela as çondições gerais, cujapÓssibHídatle de acesso, contudo, dever 
ser promqvida pelo segurador. Integra o deyet de esdare_çimento, que sub jaz ao 
dever de informar. Qdireito.à cópia,ppsteriorà celebração, constityLao mesmo 
tempo direito à prova da celebração,e conteúdo ,do contraro, assiltl como de 
controle do seu cumprifi!ent'?, na fase de exec1:;<,:ão. 

Em relação à apólice, é prova do contrato., não éo co1\trato.m Inclusive porque 
sua emissão, como regra, se dáapóssuai:elebração, mediante f!Ceitaçãoda propos.ta 
de seguro. Assim di;,põem osarts. 758 e i'59 do CC/2002. O prazo de emissão da 
apólke é de qnínze dias após a cclebração do contrato, conforme prevê o a.ri. 2. º,.§ 
2,0

, do.Dec. 60 4:59ll967, Q .an. 760 do C02002, prevê que a apúlice Oll.o bilhete, 
de seguro devem conter meD-ç;ló aQ~ riscos assv.midps, -ao iµído e o fim de sua; 
validade (embora aqúi teç,:iicamente se diga, trata-se de início ou firrí de vigência, 
ou seja, de sua eficácia), '!iisill) COUlO a,rli.mite da gar;mtia e ao prêmí,o devido, e, 
qu.,ndo for o caso, o nome do segura'do e o .do beneficiáriQ. , 

Sendo o seguro contrato de adesão; incidem osatts.423 e424 do CC. Optic' 
íneíro,· estabelecendo exigência de interpretação mais favorãveláo aderente, no caso' 
do contrato conter cláusulas ambíguas ou contraditórias." O segundo, definindo 
a nulidade de cláusulas que estipulem a reuúncí.a antecipada do aderente.a direito 
resultante da natureza do negócio, Nesse caso, observe 0se que o art. 424 do CC 
póe em relevo, com réferêncía ao contrato de. seguro, as cláusulas de limitação, 
restrição ou exclusão de cobertura securitária, admitindo seu cotejo com a natu
reza do negócio e o interesse legítimo do segurado. Quando se trate de contrato de 
consumo, o art. 4 7 do CDCímpõeregra de interpretação contratual mais favorável 
ao d:msumidor,72 inclusive no toéant~ à cobertura sêcuritárfü. 13 • · 

70. S1),REsp 79.090/SP, 4.'T.;j. 05.03.1996;rel. Mm. RuyRosado deAguíar,DJ29.04.1996. 
Observe-se1 contudo, quejâdeddiu ó SlJ, que.a apólice de s.eguro_eJn grupo, mesmo Sem 
o cerrtfica,do individual, constiçu):(".Spéciede título exe_çutivo (STJ,~ 2?9 .2;56/iviG, 4.ª 
I.,j. 09.11.!999, rei. :1-l.in. Ruy Rosado de Aguiar, D/ _17,12.1999). 

71. STJ, REsp205.966/SP, 4.' T.,j. 04.11,1999, rd. Min. RJ,y RosadodeAguiar,DJ07.02.2000; 
REsp 398,04 7 /SP,'4,' T., j.• 21. )O. 2004; rei. .Min .. Barros Monteiro, D ).07 .B3.2005. 

72: STJ, RF..sp492944/SP, 3."T,,j. Ol.04.2003,rel. .'v!in:Nancy Andrlghi,DJ.05:05.2003. 
73. REsp 6729/MS, ré!. Min. Eduardo Ribeiro, 3.<T.,j. 30.04.199l,DJ03.06.1991; REsp 

122.663/RS, 4.' T.,j. 18.11.1999, rei. Min, llarrosMonteiro, DJ02.05,2000. Da mesma 
for-ma,-:.1bse,h'e-se que a· conduta do segurndo:r·q~e defxa,-de- exercer pre.rr.ogativas 
de que é titular por força do contrato, gera a modificação do contrato, me.diante 
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3.1.2 Execução da contrato· 

Os efeitos de boa-fé el(ígidos d.o segurado e do seguradwnafase pré-contratual 
prolongam-se na exeq1çãq do conJra\o, Neste sentid9, os :dÍts.)65 e 766 do CC 
estabelec~mçi' dever-das partes de Colngortarem-se de:acordo com a boa-fé, tanto 
no cocante ;is declaraçµes que devem prestar, .quanto da conduta cooperativa com 
o ínte~essc da.outra parte. No.te-se que a_ine,xatidão ou o)J:tissãodc informações 
dão causa, como regra, à perda da,:garantia. Admitindo-se, q,uan,:jo n~o decorra de 
ação do los~ do segurndo, poder o seguradorresolver o contrato ou cobrar, mesmo 
depoís d~ oeorrid~ o sinistro, o prêmió véricido (art. 766, infirie). · 

'., ,_ ' ' 

. 3. 1.2.1. Agravamento do risco 

Ná hipótese do agravamento do risco durante a execução do cÓnlraiô, tem o 
segurado deverdecomunieação ao segúrador. Devccse ter emconla, entretanto, quais 
circunstâncias devem ser levadas obrigatoriamente ao conhecimento do segnrador. 
Isso porque se há de exigir interpretação estrita da expressão do art. 769, que indica 
o dever de informar "todo mcidenté suste tível de agravar consideravehnenteo risco 
coberto 'õ: O caráterabrangente quesetetira da invocação genérica a "todo incidente", 
exige em seguida juízo de valoração quanto a sua capacidade de "agravar considera, 
reimente", dé mod0 que seexíja aqui alguma dernonsrraçab,sejá de probabilidade, 
seja de causalidade enq:e 9 ÍilC.idente e,o sinistro detivo,ou hípotétjco. 

Observe-se qué o agravamentô:do risco pelo segurado como causa de perda 
da garantia do seguro é tema de acesa divergência juris'pnidencíal, notadamente 
naidentífitaç~o das sjtuaçc\es que,poclern conlígurarcse como. tal. Assim-é que, por 
exemplo, no.tocante à embr.iaguezdo condutor de veícµlo automotor, o enten
dimento majoritário cornpreend e esta como conduta que não, tem por finalidade 
.ogravar intencionalmeut.e o risco, de modo a perder a garanLía securitáría,74 ha ven
do., contudo, o ep,lendimento cm contrário, minoritáriÜ, que interp_reta a conduta 
de: dirigir embriagado como suficiente para afastar a obrigação de indenizar do 
segurador em face do agravamento intencional do rísco.75 

EsU!opresentes na: praxe'securítária que chega ao conhecimento dos tribunais, 
contudo,aalteração áe,situaçiià fálica relativamente ao risco, em que, ainda que não 

surnc/.i~é s:rJ .-RE:;sp 76,362/lv!T, 4./T,j. l l.12.1995, rel. 'vlin. Ruy Rosado de Aguiar, 
D] 01.04.1996. 

74. STJ, AgRg no REsp 637.2"i0/SC, 3." T., _j._ 10.0S.2006, rei Min. Castro Filho, D] 
11.09.2006; STJ. !lEsp LP97J5~&1G.,3."T,j, 10.0?}009, rei. Min. Massami.1,Jyeda, 
DJ,27.02.2009; REsp 780.757iSP,4.'T,j. 01.12.2009, reL Mio.João Oráviode Noronha, 
DJe 14.12.2009. 

75, STJ, REsp 973]25/SP, 3." J.,j, '..!6.08,2Q08, rei. Min. Art Pargmdler, Djc 15 09.2008. 
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informadas pelo segurado ao segurador, uma vez apreciadas as circunstâncias do 
caso concreto, faz dependera perda da garantia do efetivo agravamento do risco. É 
o caso quando ocdrre ausência de notificação do segurador acerca da transferfa1cia 
do veículo a que se refira o segúro, que não podever se éÓnsidernr'se agravamenlo 
do risco (nesteserrtido, aliás, dispõe a Súmula 465 do STJ). Da mesma forma, não 
se considerou, igualmente, agravamento do risco, o desvio do trajeto predefinido, 
no seguro de transporte de'valores, quaúdo·as diC:unstâncias faticaS o autorizasse, 76 

ou mesmo a condução de veículo pela contramão da iia_77- · 

Da mesma fórrná, outrá questão polêmica diz respeito ao suicídio do segurado 
como causa da perda do direito à indenização no seguro de vida. Consta no Código 
Cívil, o art. 798, a estabelecer que "o beneficiário não tem direito ao capital esti
pulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial 
do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso", fazendo juz apenas ao 
recebimento rui reserva técnica já formada (art. 797, parágrafo único). Ocorre que 
a jurisprudência, em grande parte, não admite a regra definida no Código, sob o 
.argumento de que estabelece uma presunção de premeditação, incompatível com 
o sistema jurídico brasileiro. Há aqui, juízo contra !egem. 

Os defensores da tese queiundamenta a existência do artigo, de sua vez, indi
cani'o período de carência legal como necessário para a forrnação_dé reserva técnica 
para pagamento das indenizações, assim como forma de desestimulo à fraude. 

Domina a jurisprudência, contudo, a tese de qué o suicídio n~o premédita
do, que se interpreta sbb o conceito de acidente pessoal,78 nos termos em que já 
apontava a Súmula 105 do STF. 

A noção de agravamento do risco, e da conduta que dá causa ·a tal situação é 
objeto de interpretação. Exige-se que seja c~nduta pessoal do segurado, ou pode 
abranger também os riscos relativamente a terC•éiros que Com ele se ·relacionem~ 
caso por exemplo, dos empregados que dão causa ao sinistro: 79 A melhor compre" 
ensão, contudo, resulta da identificação do que sejamriscós ordinários emrelaçãó 

76. S']J, REsp205.966/SP,4/T.,j. Q4,ll.1999,reL Min. Ruy RosadodeAguíar,DJ07_.02.2000. 
77. STJ, REsp 246631/SP, 4. 'T.,j. 07.05.20Q2, reLMin.Aldir Passarinho] uníor, DJ 19.08.2002. 
78. AgRgnoAg868.283/MG, 4."T.,j. 27.11.2007, rel. Min. Hého QuagliaBarbosa;STJ, REsp 

959.618/RS, 3." T., j. 07.12.2010, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. pi acórdão Min, Nancy 
Andrighi, D]e 20.06.2011. Em sentido contrári_o, entendendo pela_plenaaplicabilidade<lo 
art. 798: STJ, REsp 1.076.942/PR, 4.ºT.,j. 12.04.2011, rei. Mín.João Otávio deNoronha, 
D]e 06.05.2011. 

79. Neste sentido, identilicarn-sC precedentes na jurispiudêhcia entendendo pela possibilídàde 
do segurador, por interrné<liO de'cláuSula contratual específica, exirnfr-se do da obrigação 
de indenizar quando o sinistro de furto seja facilitado por vigilantes do segurado-(REsp 
7.167/SP, 4.' T.,j. 17.09.1991, rei. Min. Sálvío de Figueiredo Teixeira, DJ 16.10.1991). Em 
sentido diverso, outro precedente do STJ sustentou que o dever de abster-se do agravamento 
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ao interesse objeto âa garantia, em•víst;t dos quais devérá se pautar a conduta de 
abstenção dos segurado empromoverseu agravan,emo, seja pessoalmente ou por 
intermédio da pennissão dá ação de terceiJos. 

Refüa-se, ainda, en, relação ao se goro que tenha por objeto gar~ntir o interesse 
na preservação de coisa, o an. 784 d~ C:02002., que e:xfluí a garantia do ~ínístro 
rausado por vício intrínsc:co dacoisa;riâo dedarado pelo seguiado. Se estabelece 
"'J.Uí uma especialização do conceito de vício nó parágrafo único 'do àrt. 784, aó 
defini-lo como defeito próprto da coisa, que nãó se encontrá em outras da mesma 
espéde. Seu éonceit:ó pode ser cotejaÜ o com o vído redibitório, a que Se refere 
o art. 441 e ss. do CC/2002, ou do art. 18 do CDC (vídà d6 produto); conforme 
o caso. A"previsão de ·que não se inclui na garantia ci sínistTó causatl'o _por Vlcio 
innínseco não declarado, a contrario .svtsu admite que possa inté.grar a cobertura, 
mna vez declarado pelo segurado e aceito pelo segurador, que também com base 
Bcle calculará riscos e prêmio. 

Em rel~ção à comunicação do sinistro pelo segurado ao segurador, o art. 771 
do CC estipula a obrigação de que aquele a promova imediatamente, adotando as 
provídê.ncia~ Ilcces~árias para atenuar s:uas consequências. A regra, nesse ca.sÔ) diz 
&espeíto ao.dever de mítjgar o prejuízo- .dever de salvamento- a que tambtrn se 
R:Íeria o art. l.457 do CC/1916, rêvogado. O parágrafo único do an. 771 estabf,
ltte que corre/TI â conla do segurador, ali' o limitdi.,i')do nocontraro, as despesas 
de salvamento. Né.ste sentido: note-se que á ausência ou,atraso de comunicação 
a:erca do sinistro, se demonstrado'queo segurador poderia ímp'eclir ou atenuai' as 
amsequências,do sinistro, deve implicar sanção ao.segurado."° 

3.1.2.2 Alteração de risco e revisão coritratual 

A não veri/icação do sinistro não.qi.rnc o segljrado do pagamento do prêmio 
{,rrt. 764 do CC). A,utoriza a interpretação contemporânea de que a contraprestacão 
do segurador é a garantia. A alteração considerável.do risco durante a vigência do 
rontrato permite~ revisão do valor do prêmio, mediante exigência de complemen
bção ou redução <)evalore,s, sem prejuízo âa possibilidade de resolução (arts, 769, 
!i 1.0 e 770 do CC). . . 

A hipótese dealtera,:ão do risco após a celebração do contra lo, de que tratava 
oart, 1.453 do COJ916, ora é regido pelo disposto no art. 769 do CC/2002. Esse 
,sabelece a obrigação dp ~~gurado_cornunkar ao segurador todo incidente sµsce, 
m-el de agravar consideravelmente o risco coberto. Não o fazendo, submete-se é 

do risco é pessoal <lo segurado~nãof'odendo se.r e.xigido:dc terceiros (STJ, REsp 178,143/PR 
3.ªT.,j. 05.10.1~99,rel. Mín. Carlos Alb.eno Menezes Direito, D] 06.12.1999). 

SO. REsp 173190/SP, 4.' T.,j. 13.12.2005, rei. Min. Barros Monteíro,I)/ 03.04.2006. 



,54 1 ,DJRDTO DOS .SEGUROS 

p'Qla de perda do direito da garantia, caso se prove que silcnéiou de má-fé. Ciente 
do agravamento do risco sem culpa do segurado, poderá o s.egu/arlor resolver o 
contrato, mediantenotiJicação em até quinze días da data,da ciência,,aqul!I produz 
efeitos após trinta dias (art. 769, §§ l.º e 2.°). O art 770 do CÇ/2002, ~.stabelece 
a mesma regra da disposição que lhe é anterior, todavia no interesse do segµrado, 
de modo que prevê, na lúpótese de diminuição do risco na cuÍso d~ conÍ:rato, seq 
direito de requerer a revisão do prêmio ou a resolução do qmtrato. ,i\ alternativi
dade de soluções decorre do fato de que o juizo sobre a possibfüdade e ostermÓs 
da revLsão do prêmio é do segurador, especialmente na avaliação do que se <le>fa 
considerar como redução considerável do risçq em '1.sta do objeto do contrato. 
Caso entenda que a revisão admitida não lhc.favor!'c~, pode o segura()o prov,ocar 
a resolução do contrato. · · · · 

3.1.2.3 Franquia 

Na execução do contráto de seguro, dá mesma fonna, deve-se bem compre
ender o papel que a cláusula dé franquia con.stituiinstrumento 'de moderação da 
invocação do seguro pelo segurado, cle modo a preservar seu mutualismo. Implica 
na definição de lirtüte.devalor a partir do qual se pode exercer odireitoà indenização 
frente ao segurador (franquía·simples, na deno111inação de Pontes de Miranda)," 
ou estabelece espéci~ éie coparticipação, de modo que o segurador indenize apen,is 
o que superar certo valor. A cláusula de franquia embora conforme o objeto' d"o 
próprio seguro, se pode compreender, igualmente, como restritiva de direito:·de 
modo que deve integrar à infonnação prhia que se déve fornecer ao ·segurado. 

3.1.2.4 Transferênda do·seg'uro 

O ah. 785 do CC/2002 aéiínüe que ddireito à indenização seja objeto dé'trnns
ferência'.do coótráto a térc~ir~;co111 ·,{_3.liCt1ação ou cessão' do' interr-s;e s'cguraido: 
Nesse sentido, éo_mpréende rcláçió dê àcessorícdade entre o seguro é o interesse, 
seja d~ b'em érLí direito.Todavia, Íicirculàção das apólices ruia EJief~e', e depende' da 
transferência do direito qÚé expr'éssa.82 Observe~se que quarido'se fala de úalisfec 
r~ncia do seguro, 11'.fere-sc a que seja objeto de negócio jurídico, veréÍádeírntrans: 
ferêúcia do íuteress'c.83 O~ parâgrafos do art. 785 do CC, deste modõ, que referem 
que se o insininiento contrátnal 'é norninatívo, a transferênda só produz efeitos 
pará o segurador, mediân te aviso escrito assinado pelo cedente,e peÍo cêssioru\río. 

Bl, PcNTESDE .M1kANDA, Franciscu CavalcantL Tratado dedirdtoprivado ci~? vot 45,p, 461. 
B2~ PASQVAtano; Adalbcrtu. Cantratos nominadó.s III ót.,. p. 142.-

83. T:zrnLUNIK, Emesiô; CAVALc._.,,_;-.m, Flávio de Qudroz B.; PlMfüsTlê.L,A}'tton. · Co11t.ratd dtseguto 
de acordo com u novo Cúdigo Civil bra..,íJdrn d.L, p. 125, 
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já no caso:de apólicé'ou bilhete à ordem·só se transferem pórendosso em preto, 
com data, e firmada pelo-endossante e pelo endossatário, Não se trata, contudo; 
de cessão do direito à irrdenização, que em verdade.é érédito;•importando, assim, 
cessão .de crédito, nos termos_ das dísposições ·gerais,do,direito das obrigações_ 
Aplica-se o art. 286 e ss_ do CC/2002. -

Esta_exigência deformalidade, -contudo; é passível.deflexibilizaçâo, A tr;msfe
!fucia do seguro, decorrente da alienação .do bem seguradó~ainda que exija prévia. 
comunicação ao segurador, mesmo que esta não tenhaocorrido,obriga ao pagamento 
deindeniz_~çãoa9 n0vo segurado, se venh_a <J ç1cop.t~cer o ?i_nistro~~1 Desten~o4o, não 
é abusiva a dáusula que preveja o dever de comun.icar a transferência. Contudo,. 
i!ão tem legitimidacje o segurado que promoveu a transfe~ência d9 seguro media,nte, 
alienação do bem, para ingressar com ação contra o segurador para reclamar a inde
illZação,85 O STJ consolidou este entendimento no caso do segumde automóv~is,.de. 
que ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime 
do devei dé indellizar em razão da tranSferência do veículo sem a sua prévia cçnnu
a1icação."E~ tes~~ e~sa. Cop.clusão _pode ·ser estendida ao seguro de outroS iill~rés-?es,. 
Todavia~ umayez 'tendo conhécimento dó agravamento do riscó nesta situaÇãÓ, fiada 
impede o segurador dé'promover a resolução do c,ontrato_ · 

3.2 Invalidade e ineficácia do Coritr~to desegµro' 

A exata compreensão do contrato de seguro no direito brasileirn,não prescinde 
que se qramine as hipóteses em que a lei determinará sua invalidade ou ineficácia_ 
isso porque,. a rigor, tais hipóteses·surgem como sanção ao descúmprimen to. ou 
desvirtuarriehto de condições essenciais a que cumpra a função para;a qual é pre
-.i,,;to pelo ordenamento Jurldico, sua causa de garantia: 

Os requisitos·gerais de validade do negócio jurídico são ás do art. 104 do· 
C02002,80 'e se apllcam ao contrato de seguro_ A rigor;as hipóteses específicas 
previstas pelas normas especiais relativas ao cohtrnto de seguro dizem respeito a 
deficiências ·na formaçãó do seu objeto_ 

Nestes termos, b art. 7,62 do CC/2002 refere expressamente que será nulo o 
amtrato quàndo par'! garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, 
do beneficiá'iio, ou & seus representantes_ O art. 1-436 do C01916 referia-~e na 
mesma linha a atos ilícitos: A referência, todavia, era generalizante e em alguma 
medida eqúívbca, inclusive porqu'e, 'nãb' raro, faz-se seguro para prevenir riscos-

&t. STJ; REsp 600. f 69/ES; 4. 'T., i- 04:'ÍZ.2007, reL Min_ Massami Uyeda, DJ 17.12-2007. ; 

85, STJ, REsp 164.128/RJ, 3,"-L, i- 19.08.1999, reL Min. Carlos Alberto Menezes Direito, D] 
18,10-1999:' -

86. "Arl. 104. A validade <lo negócio jurídico requer: I - agente càpa'z; U - objeln lícito, 
possível, determtnad.o OU d.etcrmin'ável; III-fotma prescrita ou não defesa em lei.'" 
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do·com:etimento de ilícito culposó ( v.g. a:cidentes âuromobilístico;, causados pciTI 
um segurado, cujo seguradór. responda perante teréeirosJ-Atualmente, registre-: 
-se, admite-se mesm.0 áílicitude sem: culpa, hipótese do art:.187 dó CC, e quedá, 
causa à imputação de responsabilidade, confonne.arL 927,·caput, da mesma-lei.°7

, 

Observe-se que em relação ao art. 762, é'a previsão' contratual que dá causa 
à nulidade: Não se confunde com comportamento do segurado, na execução do 
contrato, cujo dolo gera ihefrcádalperda do direito à indenização, hipótese, todavia, 
que é contemplada pelo art; 768 do: CC. · 

Refira-se, ainda, oart. 773 do CC/2002, que estipula, no caso de saber o segu
rador ter passado, e, portanto, inexistir, oríscoaquese refere oàhjeto do contrato, 
ainda assim emitir a apólice, lhe impõe sançao para que paguúm dobro o prêmià 
estipulado, Nesse caso a hipõtése é de ínexistênda do·contrató, pela falta de um 
de se\Js pressupostos essenciais. · . - . . '· •. 

: . Contud~, observe-se que não se refere, nas Vá.-1:ias hipóteses emque,a leiímpóe 
pérda elo direito de indenização à invalidade, mas, natúta!Íriente, à ineficácia de 
parte âocontrato, em regra como sanção ao desatcndiinénto'das disposições legais' 
cogentes, No caso do ~rt. 773 do CC, quandó se celebra c6ritrato sém que exista1rt 
mais riscos a serem prev~nidos pela garantia do interesse, a doutrina observá qi.re' 
é caso de inexLstêncía do contrato, e a obrigação de pagamento em dobro pelo 
segurador qne sabia sobre a ausênciá do risco,'penalidade impost~ por lei.'' 1

' 

Corresponde á regra já existente no direito anterior, correspondente ao art. 
1.446 .do COI 916. Trata-se da hípótesc:de seguro inexistente;uma vez que o se
gurador que saiba ter passado do risco e mesmo assim expede a apólice, conduir 
contrato, ao qual, porém,faltaum dos,seuselementos essenciais. A obrigação que 
dai resulta, de pagamento pelo segurador ao segurado do valorem dobro do prêmio 
estipulado:,. ê sanção. De fato érepetiçãp erp dobro, dada a cobrança sem causa. A 
Sal)Çâ<J pressupõe, éont1Jdo, cÓnforme Jámenciona1ra Pontes.de Miranda em rela: 
ção ao arL 1. 446 doC_C ;mtério,r,.que o segurador soubesse, Caso contrário é mery. 
nulidade. Há quem ali também perceba invalidade por impossibilidade do obje!p, 8? 
De qualquer sorte, o ~ecebimentCl do p:rí:mio pelo segurador, sem que mais !"Xisla 
o risco a ser segurado id~utifica-se, igualme_rite, com hipótese caracterizadora _de 
enriqriecünento sem cáusà,,~justíli~ar a de~!Jlução em d9~r'o no caso de má-fé.w, 

:Ko tocante à iny,:ilidadeçle cláusulas contratuais abusivas, note-se que quando 
;;e,L~ate de contrato de.consumo, a m,iliâad<:. da cláusula não importa ·nulidade do 

87. Veja-se.o nosso; M\tlAG5', B.runo:Abuso dodíreíiQ. São Paulo:,Ed, RT, 2013. p. 176. 
88. PA?QUALOTTó~Adalberto" CoriJratos nominados lU dL, p. 127. 
89. Terw1No, Gustavo.: BAR.BOLA, Heloísa Helena. Mours, Maria Celina.Bodin de. Código CivH 

fnterJ?Tetado cit. 1 P· 582, 
90. CAsEs,JoséMaria Trepar. Código Civil comentado cit., p. 250. 
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contrato,.ern vista do direi to reconhecidoao·cons1.1rnidor de sua manutenção, que 
impõe ao Juu que conhecer a nulidade o dever .de integ'rár o contrato permitindo 
manter sua ,mlidade." 

· Já rias hipóteses de perda do direito à iúdéríi~ação previstas no Código Civil, 
não se cdgitar-á' de invalidade, mas máis piopriâtnen(e, de fneficâ<'ill do cont.rató. 
lneficácfa Jiárcial, diga-se, quando o segurado pértnaüec'er obrigado ao prémio, 
maS'iíão ter direito àlndenizáçâo, ' 

Tatnbém nô plano da eficácia age a boa fé Ae~igêrn:ià âé boa fé bilateral do 
segurâdó e do si;gurador é estrutural do contrato de seguro. Suaprevisão exph:ssà 
ou tácita perceb~-se ck diversas disposições legais. O àrt: 766, càp-ÚÍ' e parã:grafo 
úrúco;do Código Civil vigente estabelece que se o segurado ou seú represe'nt;Ínte 
fizer d'~darações inéxatas ou omitir circunstãncias que possain influir ,,:;'ácéítaçãó 
da proposta, ou na fixação do prêmio, perderá o direito à garantia;sem prejtí!zo de 
ficar obrigaélopélovalordo prêmio. E mesmo quando tais declarações não decor
rerem de má-fé, pode o segurador resolver o contrato ou cobrar, após o sinistro, a 
diferença do:prêmfo .. • 

Essa solução não é exdusíva db direito brasileiro, roas caracteriza, de certo 
modo, o contrato de seguro.'" No direito francês, quando as declarações inexatás 
ouincorre~s tenhámsído feitas sem má-fépdo segurado, o art. 113-9, do Codedc 
assurances .í:dinfte a possibilidade dé manutenção do contrato mediante aumento 
do prênúaíle!o 'segurado{; que se apoia, segundú a do.Útrina, no reequilíbrio do 
contrato nó ih.tt'rtsse da murúh!frÍadé d~ seguÍb." Jáno direito italiano, a sólução 

; 't é' ' \ •• • - • ~' 

91. AilÜ.Iid:~dê daJdãusl.llas ·c1;;·ctii1trnfo rt~o' i-inPoria ntúid~dê àõ·'c~·~ntrãto d}SP,'ApCiv 
9070üfü802bb7B26, y• Câu'lára de DireifoPrívado,j,'B.'12,20'11, n,J:José Carlos Fer
reira Ah.e.si D] 14.12:2011). A invalidade de·corre./igualm'ente~ da éld'iuSula Dão· ter sido 
informada d,-vid~mentc ao consumidor (AgRg no Ag 736. 61 7 /MT, 3;' T,, j. 04. 09,2008, 
rel. Min ... :Sidnei Benetí,, DJc: 23.p9.2008), O seguro cont~at3do sol:;i,~forma ~.e. pn}tica d.e 
venda cas'ada poderá ser Con5ld('rad_o nulo (TJRS, Rec-!-Liso Cível 71002~27382_: 3.ª T. 
Recursai Cívd,j. 3·0.06.2011, rei. Eduardo Kraemer, D] IJ6.0'7.2011;· TJSP A:pclaçãb Cível 
20505'76020108260100,J. Ol.02.Í012, reL CarlosAlbctto Lopes'; 18.' Ornara de Direito 
Privado, D] 02,02.2012). 
No casá-dir- nulid~de: da indicação d,o- benefi.dário_do s,egumi o.pagarn~nto 9e.ve ser feito 
aos herdeiros legais (STJ, AgRg no Ag 525.628/Ilj, 4." T., j. 06.02.2007, rei. Min. Hélio 
Quáglia Barbosa, D] 12.03,2007), 

92. PoK:B DE Mu .. '1.~DA, Tratado de direito privado, vol. 45. Atualizador Bruno Mfragem, Sào 
Paulo: Ed. tlT, 2012, p.479css, Note-se, contudo, segundo a \içio jurísprudrncial, que a 
assinatura falsa invalida o contrato de seguro, uma '"'cz que se coruídera como não pn.:sr.adas 
as dedaráçõ-es do Seguracki. Neste sentido: STJ, RF.sp··78. 794/MG; 3. ª T., j. 03.06.1997, 
rcl. Min. Eduardo Wbciru, DJ 04,08.1997, 

93. Ku:i.\1ANN,jérõlne. La·dedâratíon de risque. ln'.·Bigot,Jean (dfr.·). TI·aité dt droit d'es 
assurances. Paris:.LGDJ, 1001, t.3, p, 761. 
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é da anulabilidade do contrato, quando a declaração do segurado decorre de d 
ou culpa grave (arl. 1.892 do Codice Civile). Não havendo dolo ou culpa grav, 
art. 1.893 do Codice Civile italiano prevê a possibilidade de resolução do contr 
pelo segurador, mediante notificação do segurado até três meses seg1,1int!'-5 ao 
_nhecimento da inexatidão. Ou ainda, no caso do conhecimento vir a se dar apc 
ocorrência do sinistro, ou ainda, quando este se dê antes do exercício do _direitc 
resolução de que trata a mesma norma, adota-se solução pela qual o mqntantc 
indenização devida pelo segurador será reduzido proporcionalmçnte à ~iferei 
entre o prêmio efetivamente contratado e aquele que teria sido convencionad, 
o segurador tivesse as informações corretas sobre o risco. Nesse sentido,, ano1 
doutrina que é irrelevante se a inexatidão ou falsidade das informações tenh 
ou não influído no sinistro, para p\9vocar a incidência da norma em questão.9 

O art. 1.445 do CC/1916 estmdia,ef~ilos da regrá à situação em que era o p 
curador do segurado quem fazia as decl~rações. Seu sentido prático foi absorv 
pelo art. 766 do CC/20,02, que faimenç~c;,'<,xpressa ao representante do segura 
No caso do segurador, eventuais declarações equívocas ou inexatas, ou aincl 
ausência dç que_stionamento;, q~anJ:_o ,ao _i::isç~_1 quando feita~ P?T seu representm 
_dão. qusa á sua reipc:insabilidade • .As~iii'i, t~nto_ pelo Código J;i'óil, seja media 
a invoca,ção da t~oria da aparência ou pela invocação do_direitoprdinário, qu~1 
pelo Código,dé Defesa do ConsÚIIlidor, pela regra do art. 34 qu~ imputa respon 
bilidad,iao fori:;e·cer!or pelos at\JS praticados por seus prçpostcís'ou représ~nt~n 
;mtônomos.Jâo art .. 679, s~gunda parte, do Código Comercial, qÚe permanece 
vig~r, e disciplina ·o seguro marítimo, é expresso ao determinar que o segura, 
retome o prêmio recebido e pague ao segurado igual quantia. 

. Em qu_alqu~r caso, contudo, note-se que a má-fé do segurado deve ser p 
.vada pelo segurador, inclusive em vista da regra de interpretação .das çláusú 
,do contrato de forma mais favorável ao aderente. 95 Há divergência, todavia, s 
má-fé do segurado estende-se necessariamente ao beneficiátio~6 'ou não.97 ~ ce1 
porém, que a má-fé de um dos beneficiários não prejudica aos demais de boa-f, 

E por fim, refira-se a hipótese do art. 77 4 do CC, que estabeléce: "A re~onc 
çãotácita do contrato pelo mesmo prazo, medianteexptéssa cláusulacor\lratt 
não poderá operar mais de uma vez." Trata-se de normá de oideiri pública, e 
a princípio tomaria ilícita a renovação fora dos limites pcir'ela'definidos(ape1 

91.·'[)~NATI, Antigano; PuTzorn, Giovan~ Volpe. Mami~le·:J.i\1{ritt/ddle illsicuraz~oni cit. in. · · · · · ·· · 
95. -;rJ~R, ApCiv 07 67184-1, 9 .' Câm. Ci~., j .16: 06.20 n, rei. Ros;na Ârr{.;; Girnrdi F acl 
96, REsp 2457/RS, 3.' T.,j, 08.05.1990, reL Min. NilsonNaves, DJ 04 .. 06.1990: 
97 .. st];REs.p464.426/SP, 4." T.,j. 02.10.2003,rel. Min.BarrosMonteiro, DJOl.08.2005 
98. STJ,AgRgno Ag 69537/RS, 4.'T.,j. 10.09.1996, rei. Min. Barros Monteiro; DJ-11.11.19 
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uma vez); atraindo airtéidêncfa do·art.:166, VH, dà,CE, que cominaria o contrato 
renovado de rtulidade:'Contüdb, conforme observa a melhor doutrina,99 deve 
terlugar nesta hipótese a: presêrvação do contrato,. quando presente a confiança 
e boa-fé e em vista do,interesse das partes, diante'da ausência de prejuízo decor" 
rente da ·renovação. · ' 

33 Extinção do cont(ato 
" ' s ,'' • \:,,•_,,'_,~:_.,_,._.';·, •.,,- ';·",'~•!:;, :,:;- ) "; , ' 
As regras sobre extinção do contrato de seguro são as que se aplicam a todos 

os deriiai~ conq~tos (art 482 e ss do CC). Ô;rL 766, parágraf~ único, tod~via, di.:i 
respeito à pÔssibilidade de extinção do contrato pelo~égurador; °eº casq,de decla
rações inex~tas ali omissões não decorrerem de má-fé dosegurado, tratandq-~~, 
no caso, ,de ;pção a escolha do segurador. Aproxima-se ~qui, da solução ital/ana 
dos arts. 1.892 é l.893 do Codice Civile, embora não se use falar na lei brasileira 
em allulàçã~-,-_ mas ineficácia. Mantém-_se, a mesilla sanção, de pefd~ da gara1_1.Úa;· 
portanto, da eficáda <lo c,mtrato que favoreceria o segurado. · · · 

Denve as liipóteses próprias de extinção do. contrato de seguro, o decmso do 
tempo.(fim da vigênci'!), a resolução por inadimpleménto, a resilição, dentre outrns 
hipóteses·p;evisias ~m lei. Todaviaper~ebe-se dará relevância do princípio.da boa 
fé para infoTillar as hipóteses de extinção do C<lntrato e os limites ao exerdcio do 
direito de r~Soluçãq ein~fac~·daS sit11~cõe~ ~m- q~e se car_act~~i;; c01no ~o~trato·_ 
de duração.1'0 Neste 'sentido,; ju~~1fryd~iícia consider;}bvsi~a ª. cláusu)~ q11r: 
autoriza a.resolução do contrntopdo:segurador, sem ají~éyfa notifirnção d,:,,se, 
gurado. 101 Da mesma forma, há relaiívização

0
dos" efeitos cjaní~rn S?Illº ,cai1sa 'cie 

resolução, definindo-se limite ao exercício do direito do segurador de promovê-la. 
Daí entender-se que o simples atraso do pagamento do prêmio pelo segurado não 
importa a extinção do contrato. 102 

Acénlua a jurisprudência, a; mesiha forma;qlle event1.~.'a.is'-efêitos da ausênci~ 
de pagamento do prêmi.o sç dão apenas a partir da constituição do devedor em 
moral103 caraCLeriiaildO-se, poi!< no s"ég1uo; a mora expefsona, o que dá causa ao 

99. Veja-se: Bõ1N1:J úNIOl{, I-Iarnid_Charaf. Efeilos do negáeio jwidico nulo. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 202-203. 

100_ E da mesma forma ô reconhecimentó da fuhção so_cial do conrrà.to de seguro co1Ilo crité
rio para exame da legitimiJaJe das causas de resolução, ·em especial ,quando se: trate da 
extinção unilateral do contrato. Neslesehlido: TJSP,ApCiv 1301707620088260100,34.' 
Câmara de Direito Privado,j. 05.12.2011, reL Gomes Vaijão,P/ 13.12.2011. 

lOl. S1},AgRgnoAg l.036.634/RS, 4." T,j.17.05,2011, reL Min: RaulArnítjo,DJe07.06.2011. 
102. STJ, REsp 252.705/PR, 3." T., j. 04.11.2003, reL pi acórdão Mih. Ari Pargendler, Dj 

19.04.2004. 
103. REsp 1.224.195/SP, 4.' T,j. 13.09.2011, reL Min. Luis Felipe Salomão, DJe,01.02.2012. 
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reconheómento da abusividade da cláusula que disponha em coütrário_l04
. Este 

entendimento aplica-se também quando há a substituição do bem:seguradüe atraso 
no pagamento do prêmio complementar. 105 Em sentido diverso, éontudo, passádo 
longo tempo sem o pagarnentó do prêmio, admite-se a resolução.do contrato pe\o. 
segurador. 106 

Refere expressamente o Código Civil atual, em seu art. 763, que não lerá di
reito a indenização o segurado que· estiver em mora nü pagamento do prêmio,';se 
ocorrer o sinistro antes de sua p11rgação. Da mesma forma, em relação ao seguro 
de pessoas, o art. 769, parágrafo único_, pre~ê que a o segurador não tem ação para 
cobrar o prêmio, dévendo a falta de pagamento importar na resolução do contra
to, nos termos convendonados_p_elas'partes. Registre-se aqui, q11e este efeito será 
amenizado pela doutriná e jurisprudêné'ia, em face da incidência da boa-fé. Assim 
ocorre tanto para definir a tolerância do segurador com pagamentos atrasados co1110 
causa de alteração tácita do c"ohtrato, medi;nte a proibição de coni.portam.ehtü 
contraditório ( venire contnifactwnprdprium), 107 quanto para o reconhecirnenío 
da desproporção entre a mora e í:, tempo de vigência do contrato. 

Neste sentido é que se afirma a aplicação da teoria do adimplemento substancial_ 
corno limite ao direito·de resoluçâo do segurador"no caso de inadimplemento do 
segurado nó pagamento do prêmio,108 exigindo-se a prévia notificação para cons
tituir e1TI mora ó Segura'dó. 109 ·No ·interesse do segurado, oJJserve-se qúe'a-demora 
injustificada no pagamento da indenízação pélo"seguradorpode dar causa ao devér' 
de indenizar o segurado. no o mesmo não "ocorre, contÍldà, quando a demora se 
justifique em razão dos procedimentos de; verificação do sinistro, ou ainda pelo 
exercicio_do direito de defésa do segurador. 111 

104. STJ, RE,sp 278.064/MS, +." T.,J. 20.0.2.2003, rei. Min. Barros Monteiro, D/ 14.04.2003. 
105. AgRgnoAg 793.204/SP, 4."T.,j.11.09.2007, rei. Min._Fernando Gonçalves,DJ24.09.2007. 
106. S"JJ, REsp 842.408/RS,J.' T,; j. 16.11.2006, rei. Min. Humberto Gomes de.IlaITos; DJ 

04.12.2006. . . . . . . 

107. TzmuL~IKICAVALCANTr/PU,iENTEL. O contrato de seguro ... , p. 69. 

108. STJ, REsp 76.362/MT, 4."T.,j.11.12.1995,rel. Min. RuyRosadodeAguiar,DJOl.04.1996; 
REsp 877.965/SP, 4." T.,j: 22.11.2011, rel. Min, Luis Felipe Salomão, D]e 01.02.2012; 
TJSP, ApCiv 9 l 13252812007826, rei. Elliot Akel, j. 29.11.2011, l.' Clmara de Direito 
Privado,DJ30.1 l.201 l;-TJRS,ApCiv 70008\G74 35, 6." Câmara Cível, rei. Carlos,Albe:rto 
Alvaro de Oliveira,j. 16.06.2004. 

109. STJ, REsp 316.552/SP, 2:" Seção, j. 09.10.2002," rei. Min. Aldír Passarinho Junior, D/ 
12.04.2004. 

no: STJ. REsp 285.702/RS, 4.' T .. j. 29.05.2001, rei. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior; REsp 
593.196/RS, 4.a T.,j. 04.12.2007, rei. Min. Hélio Quagli_á Barbosa;DJ 17.12.2007. 

111. STJ, REsp 669.904/RS, 4." T., j. 04.03.2008, rei. p/ Ac. Miu. Fernando Gonçalves, DJ 
15.09.2008. 
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3.4 Cosseguro e resseguro 

As normas sobre cosseguro e resseguro são definida~, no direito brasileiro, 
pelo Código Civil, leis especiais e normas regulamentares. Sua disciplina é con
ceitualmente subordinada à noção de seguro, o que se percebe, especialmente, a 
partir da disciplina regulatória de ambos os institutos. 

3.4. 1 Cosseguro 

É o cosseguro, espécie de.seguro múltiplo, com plur;lidade de seguradores 
que dividem eljl cotas-partes o Lolal do seguro'. garantindo diretamente, e sob mes, 
mas corid_ições., os riscos estipulados e1n contratol12 Falélr-se em c,ota-párte, neste 
particular, importa em afastar qualquer ideia de solidariedade entre os seguradores, 
que respondem no limite daquilo que garantiram. A rigor, um dos. seguradores 
represent:1;osdemais, e é denominado líder, respondendo igualmente pela distri
buição percentual da cobet_tura entre os diversos seguradores. 

O art. 2.", § l.", H, da:LC 126/2007, fixa a definição legal de cosseguro, como 
aquele em que duas ou mais sociedades seguradoras, com anuência do segurado, 
distribuem entre si, percent.ualmente, os riscos de determinada apólice, sem solida
riedade entre elas.I'ode-sqefer)r a cos~egnro obrigatóüo ou facultativo, conforme 
disciplina fio em norma e,,:pedicÍa pelo órgão regulador, co!llo é o caso da Resolução 
Conselho Nacional dos Seg11ros F'rivados 21{2001. · · 

O arL 761,lo CC estabelece exigência que se indique"ri_a _apólice o segurador 
que adminis_trará o contrato, e queda mesma forma representará os demais segura
dores, quanto aos direitos e obrigações daí advindos. 113 \'!esJe caso,.todavia, mesmo 
"falta de previsão expressa de quel)l administrará o c_ontrato, não-permite.que se 
presuma por isso, em regra, solidariedade entre os cosseguradores_ll4 Limitado a 
determinado perce1,1tual da garantia a pa:licipação do cossegurados,. não se pode 
responsabilizá-lo pela iI_Í,tegralidade do dano. 115 · 

Entende a jurisprudência que na hipótese da cobertura securitária ser limita
da a determinado percentual do todo garantido, a existência de outro seguro com 

!11. Ar.VIM, Pedro. O contrato.d.e_seguro cit., ·p. 339. 
!13. TJRS, Agln 1]84666003,.27.'' Câm. de Direito Privado,_i. 26.08.2008, rei. Antonio Maria,. 

D] 29.08.2008. 

!14. TJSP,ApCiv 7034499900, 24.' Cãm. de Direito Privado,j. 24/.07.2008, rei. Salles Vieira, 
D] 06.08.2008'. Da mesma forma; :rião será cabível a denmíc-iáç:ãO à lide da cosseguradora, 
quando tiver por finalidade o retardamento do processo, conforme ensina: TP..,lG, ApCiv 
10183071341907002!,j. 09106.2009, rei. Elpídio Donizetti; D] 30.06.2009. 

1!5. TJSP, ApCiv 5014194000, 10.' Câm._de Direito Privado, j, 19.08.2008, rei. João Carlos 
Saletti, DJOl.09.2008. 
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cobertura sobre o restante do interesse, embora não obstrveas me.sinas filialidades, 
pode ser caractaizado corno espécie decosseguro. 116 Da mesn_1aformaj pode_haver 
cosseguro quando se decida pelo [racionamento da cobertura em partes percentu?is 
para diferentes seguradores.m · · · · ' · 

3A2 Resseguro 

Pelo resseguro, o segurador que tenha contratado a garantia de um deter
minado interesse, identificando~o como de risco excessivo, realiza novo contrato 
cujo objeto é a transferê.néia a outro segurador(a quem no caso se denonünárá 
resseguradm'l, de parte da responsabilidade e do tcspeCtivo prêmio. As funçõês 
da atividade de resseguro vinculam-se i/mdhór higidez e cápacidad e econômiço
-linanceíra dos seguradores diretos, tíma vez qu<''ptomove maior pulverização dos 
riscos."ª Da mesma fonna, identífiêa'.:se modemainente no resseguro finalidade tle 
proteção do segurado, el)1 ~cordo com a discipliná contémporânea de proteçãôdo 
consumidor, Não se perde deviStaj l'.outúdó-,,'q~e o resSeguro é opei·açãá estranha 
ao segurado, que dela não partíc:ipà, embóra possa se beneficiar, indíretam'ente, 
de seus efeitos. · · 

llitervém o Estado, decisivamente., na atividade de resseguro, que neste-caSo 
não se restringe apenas a sua supervisão e/ou regulação, mas de partléi.pação do 
mercàdo. Por largo tempo, a atividade de resseguro era exercida pelo Estado soFo 
regime de monopólio, porintennédio do Instituto dos Resseguros do Brasil-IRO 
- autarquia pertencente à União. Este regime monopolista, todavia, foi suprimido 
pela EC 13/1996, que conferiu à lei complementar disciplinar a autorizaçào para 
funcionamento de sociedades resseguradoras, e viabilizando a transformação"do 
lRB em sociedade de economia mista, atualmente denominado IRB Brasil Resse
guros S.A. 

Atualmente, a LC 126/2007 discipliua a polílica de resseguro, rettoc~ssão é 

resseguro, assim como sua intermediação e conrratação no Exterior. A lei admite 
a contrnLação de resseguro e retrocessão com três espécies de resseguradores, a 
saber: o ressegurador local, o ressegurador admitiffo é o ressegurador eventual. 
O ressegurador local é aquele com sede no Brasil, constituído sob a forma de 
sociedade anônima com finalidade exclusiva para realizar operações de resse
guro e relrocessão. O ressegurador achnírido é·ddinido como o e.strangeiro, com 
esclitório de representação no Brasil, e que atendend,í às exigêncil!s da legislação 

116. 1]PR, ApClv 060ll8C,-Of01, 9.ª Qm, Civ., j. 18.0J,2010, rei, Hélio: J-[eririque.Lopes 
Fe-martde$ Urna. 

117. STJ, REsp442. 75f/RJ, 4.'T.,j. J.U2.2007,rel. Min.Aldír 1'assarinhoJunlor,bJ25.02.2008. 
118. AtvtM, Pedro. Contrátõ d.e seguro dt., p. 3-56~ Rtnlirao, Amadeu. Direito-dos ségums dr., 

p.166. 
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se enconfre· cadaslrado no órgão tegulador·pata àrealização de operações deres
seguro e retrocessão. E por fim, o ressegurador evenlual, entendido como aquele 
que sediado no Exterior, e sem escritório de representação no Brasil, tenha sido 
cadastrado, atendendo as condições previstas na legislação, para a realização das 
mesmas operações (art. 4. 0 da Lei LC 126/2007). 

A contratação do resseguro pode se dar de modo direto enfre o segurador 
cedente e o ressegurador, ou por intermédio de corretor de resseguro. ' 

Ilem afirma o correto entendimento jurisprndenéial, que à responsabilidade 
do ressegurador consiste no repasse ao segurador do valor correspondente ao 
resseguro. Não responde diretamente frente ao segurado e ao beneficiário. 119 Da 
mesma forma, é assentado no STJ o enlendimento de que a posição do Inslituto de 
:Resseguras do Brasil, nas ações relalivas à cobrança de seguro, é de liLisconsorte 
necessário, quando participe em percentual da soma reclamada.120 Atualmente 
com a abertura do mercado de resseguro, o mes1no se exige em relação aos resse
guradores em geral. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este breve panorama sobre o direito do seguro no Brasil, permite identificar 
algumas características qne devem ser tomadas em conta para efeito da correta 
mmpreensão, seja na perspectiva do regulador, da prática negocial ou na prevenção 
ou solução dos litígios pelo PodérJudiciário. 

Em primeiro lugar, a importância do setor de seguros como fator de desen
n,h,imenlo econômico e social, a partir de suas funções de garantia e socialização 
de riscos e formação de poupança nacional. Há desafios regulatórios e de aperfei
çoamento da concorrência entre os seguradores, mediante uma intervenção do 
Estado, por intermédio da Susep, que se rednza em extensão e ganhe em eficiência. 
Fm especial, articulando-se com outros órgãos detentores de competências rela
cionadas à atividade econômica, caso em que se inclue1n, notoriamente, a defesa 
da concorrência e a defesa do consumidor. 

Isso se relaciona com um segundo desafio do intérprete e aplicador do direito, 
que é o de reconhecer a complexidade da disciplina legal da atividade securitária, 
articulando as normas de direito civil, direito empresarial e direito do consumidor, 
oo sentido de consolidar um tratamento legal uniforme ao direito dos seguros. 

O correto entendimento da relação entre estas normas que não se excluem, 
iBllS convivem entre si, exige que os crilérios de distinção ou de aplicação comum 

119. STJ, REsp 1.178.680/RS, 3.'T,j.14.12.20 lO, rei. Min. Nancy And1ighi, DJe02.02.201L 

!10. STJ, REsp 791.030/RS, 3.' T.,j. 13.12.2005, rei. Min. Castro Filho, D] 22.05.2006. 
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de súas disposiçõescsejam estabelecidos pelo intérprete. Neste sentido é que a 
compreensão do direito dos seguros e de sua riqueza deve ser havida por qualquer 
iniciativa·de exame eexposiçào sistemática da matéria. No Brasil, o desenvolvimento 
sustentável da atividade securitária,e sua adequada disciplinaj urídica pressupõem 
o reconhecimento desta complexidade e a adequada sohição de conflitos aparentes 
que de_la resultem.. Daí porque o domín,io do direito dos seguros só é .. admitido a 
partir do conhecimento pleno de s_cílidasbases conceituais firmadaspo âmbito do 
direito_ civil, do di.reilo empresarial e dç, direito do consumidor. 
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