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CAVALCANTI, Bruno Novaes Bezerra. A sociedade de risco e os contratos de seguro: 
considerações sobre a interpretação mais favorável ao segurado e a delimitação dos riscos 
assegurados, 2006. f.115. Dissertação de Mestrado - Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade 
de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
A evolução da sociedade faz surgir novos riscos, que são importantes para as companhias de 
seguro. A conseqüência desses novos riscos é o paulatino aumento da complexidade das 
fórmulas estatísticas e matemáticas utilizadas pelas companhias, para definir os custos dos 
novos produtos. Muitas vezes, nessa sociedade de risco, o nível dos riscos contratuais não 
pode ser adequadamente mensurado e suas conseqüências não podem ser adredemente 
definidas. As companhias de seguro têm se preocupado não só com os riscos exteriores, mas 
com aqueles produzidos pelo próprio homem. O seguro, neste contexto, é um meio para 
reduzir ou minimizar os efeitos da sociedade de risco. Por outro lado, é necessário observar as 
diferenças entre as cláusulas restritivas de risco (legais) e as cláusulas abusivas (ilegais). O 
Código Civil de 2002 prevê a boa-fé como cláusula geral e também como cláusula específica, 
em relação aos contratos de seguro. As principais teorias sobre a natureza jurídica dos 
contratos de seguro são aqui apresentadas, além da análise econômica do Direito e da questão 
da assimetria de informações. Por fim, mostra-se a importância do Judiciário na solução dos 
conflitos e da adequada distinção nos julgamentos judiciais entre cláusulas abusivas e 
cláusulas restritivas de risco, demonstrando-se que quando as Cortes confundem as duas 
figuras, provocam relevantes deformações no mercado de seguros, tais como o aumento dos 
prêmios e a restrição das coberturas oferecidas. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DE RISCO - CONTRATOS DE SEGURO - 
CLÁUSULAS ABUSIVAS 
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CAVALCANTI, Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti. The risk society and insurance contracts: 
consideration about interpretation in favor of insured parties and limitation of the risks 
covered by the insurance contract. 2006. f.115. Master Degree - Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
The evolution of society adds to one`s life new risks. These new risks are important to 
insurance companies. The consequence is that statistics and mathematics methods utilized to 
help companies define cost of new products have become more and more complex. In risk 
society occasionally the increase of risk levels cannot be clearly determined and, therefore, 
the consequences are difficult to foresee. In this perspective legislators have a very difficult 
task to consider as not allowed conducts which are not misconduct. The indetermination about 
risks put in check the future of insurance activities. Insurance companies are worried not only 
about exterior risks, but also with risks provoked by men. Insurance, in this context, is a way 
to reduce or minimize the effects of a risk society. Considering this context, in the other side 
it`s necessary to observe the differences between contractual clauses that limits risks and 
abusive clauses that are not legal. In the brazilian civil code(2002) the good faith is a general 
principle on every contract and also specifically applied to insurance contracts. Theories about 
the nature of insurance contracts, as well as the issue regarding the asymmetric information 
are presented and analyzed. The author demonstrates the importance of Judiciary in the 
solution of the conflicts and the distinction between abusive clauses and clauses that limits 
risks. When courts confuse the two different situations this has important consequences in 
insurance market. The premium goes to a higher level and market options are reduced. 
 
 
 
KEYWORDS: RISK SOCIETY - INSURANCE CONTRACTS - ABUSIVE CLAUSES  
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“Mas na noite do dia 1º de março de 1975, três homens armados, usando máscaras de esqui, 
apareceram na fábrica, seqüestraram o guarda do turno da noite e o zelador, e os 
abandonaram, amarrados e de olhos vendados, num depósito de madeira, a alguns quilômetros 
de distância. Os intrusos colocaram explosivos e, à meia-noite, a fábrica foi pelos ares; o 
estouro sacudiu as calçadas e destruiu as janelas de ambos os lados do Rio Housatonic. 
Ninguém morreu, mas na manhã seguinte quase mil trabalhadores se viram sem emprego. 
Apesar das afirmações dos bandidos de que faziam parte de uma organização radical de 
esquerda, uma investigação do FBI revelou que o responsável fora o dono da empresa, com a 
ajuda de seu igualmente estranho assistente, que se dizia médium. A dupla queria escapar da 
ruína financeira com o dinheiro do seguro. Embora a investigação tivesse sido rápida, o 
julgamento subseqüente não o foi e a pensão do meu pai ficaria congelada durante vários 
anos”.1 
 
“À inevitável pergunta dos jornalistas sobre o que pensavam fazer as companhias de seguros 
para contrapor a salva de artilharia pesada que de repente lhes tinha caído em cima, o 
presidente da federação respondeu que embora os assessores jurídicos estivessem, neste 
preciso momento, a estudar a letra pequena das apólices, à procura de qualquer possibilidade 
interpretativa que permitisse, sempre dentro da mais estrita legalidade, claro está, impor aos 
segurados heréticos, mesmo contra a sua vontade, a obrigação de pagar enquanto fossem 
vivos, quer dizer, sempiternamente, o mais provável, no entanto, seria que viesse a ser-lhes 
proposto um acordo de cavalheiros, o qual consistiria na inclusão de uma breve adenda às 
apólices, tanto para a retificação de agora como para vigência futura, em que ficaria fixada a 
idade de 80 nos para morte obrigatória, obviamente em sentido figurado - apressou-se o 
presidente a acrescentar, sorrindo com indulgência”.2 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                
1 AUSTER, Paul (org.). Como meu pai perdeu o emprego LQ $FKHL�TXH�PHX�SDL�IRVVH�'HXV�H�RXWUDV�KLVWyULDV�
GD�YLGD�DPHULFDQD. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 84-85. 
2 SARAMAGO, José. $V�LQWHUPLWrQFLDV�GD�PRUWH. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p.33. 
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Esta dissertação tem por objeto o estudo dos contratos de seguro e das 

cláusulas limitativas de direito, tendo como pano de fundo a sociedade de risco e os 

novos desafios que se fazem presentes no nosso dia-a-dia. 

É de se destacar que o contrato de seguro ganha impulso com as grandes 

navegações e sua importância vai crescendo à medida que os riscos vão surgindo e 

os homens vão necessitando de segurança, ao menos econômica, para desenvolver 

novas atividades.  

Se no século XIX o incremento industrial já havia sido enorme, em relação 

aos séculos anteriores, o que dizermos dos séculos XX e XXI? A indústria 

modernizou-se, duas grandes guerras aconteceram, o homem foi à lua, tecnologias 

foram desenvolvidas e, por via de conseqüência, novos riscos foram criados. 

O fenômeno contratual é conhecido há muito, vindo a consolidar-se com a 

estrutura que hoje conhecemos a partir do Direito Romano. No entanto, em função 

do incremento comercial e do aparecimento das contratações em massa, 

dispensando as tratativas para a formação dos contratos, foram sendo relativizados 

princípios como o “pacta sunt servanda”. Isto levou o Estado a realizar um maior 

controle sobre o conteúdo dos contratos, em especial no que tange ao clausulado. 

 No caso brasileiro, os estudos que vêm se desenvolvendo no Direito 

Contratual, mormente após a Constituição de 1988, orientam-se pelo princípio 

constitucional da defesa do consumidor. Nesta dissertação, tenta-se seguir por um 

caminho equidistante entre contratantes e contratados, pretendendo analisar o 

objeto do estudo por uma ótica isenta, como assim exige o trabalho científico. 
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 A dissertação divide-se em sete capítulos que versam, respectivamente, 

sobre os riscos e os cálculos atuariais, a sociedade de risco e a atividade 

seguradora, o contrato de seguro e seus elementos essenciais, a análise econômica 

do Direito, a assimetria de informações, a interpretação mais favorável ao segurado 

e a delimitação dos riscos nos contratos de seguro, as cláusulas restritivas de risco e 

as cláusulas abusivas.  

 No Capítulo I, pretende-se demonstrar as relações existentes entre os riscos 

e os cálculos atuariais - os dois pilares que sustentam os contratos de seguro e que, 

à luz da lei dos grandes números, permitem a elaboração e a oferta deste tipo de 

serviço aos segurados, dando uma maior garantia ao seu patrimônio. 

 O Capítulo II descreve a sociedade de risco e suas características, 

mencionando-se os novos riscos a que devem se adequar as companhias de 

seguro. Estes riscos, muitas vezes, possuem conseqüências não mensuráveis, 

podendo atingir várias gerações. 

 Nos dois primeiros capítulos, o panorama em que atuam as companhias de 

seguros, estando descritas as características da sociedade no momento atual, os 

novos riscos a que estão sujeitos os cidadãos e a relação entre estes riscos e a 

atividade securitária, abrindo espaço para o aparecimento do Capítulo III, que 

descreve o contrato de seguro, suas características e sua natureza jurídica. 

 No quarto capítulo, a análise econômica do Direito, demonstrando que o seu 

intuito é tão somente a maximização da economia, sem maiores preocupações com 

os interesses dos consumidores. A otimização dos recursos é o seu objetivo 

primordial. 
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 A quinta parte do trabalho aborda a questão da assimetria de informações e 

sua importância para o direito dos contratos de seguro, em especial para a análise 

da dinâmica segurado-segurador, no que tange à fixação do risco contratado. 

 Já na sexta parte, a diferenciação entre a interpretação mais favorável ao 

segurado e a delimitação dos riscos assumidos pelo segurador nos contratos de 

seguro. 

 A sétima parte visa à caracterização e à distinção entre as cláusulas 

restritivas de risco e as cláusulas abusivas, com uma análise de algumas decisões 

judiciais sobre o tema. 

 Destaca-se, ainda, que a presente dissertação deixou de lado a questão dos 

planos de saúde, por ser matéria distinta da pesquisa e possuidora de normatização 

própria. 

 Por fim, foram destacadas as conclusões que pareceram mais importantes, 

além das considerações parciais lançadas ao longo do trabalho. 

Para a elaboração desta dissertação, analisaram-se livros, revistas e outros 

periódicos, inclusive virtuais, que foram fichados, catalogados e interpretados, 

fazendo-se ficha resumo de cada um deles, juntamente aos comentários do autor. 

 O mesmo procedimento foi utilizado para a análise das decisões judiciais 

relacionadas à pesquisa e à legislação utilizada, para efeito de comparação. 

Ressalta-se, ainda, que só foi relacionada a bibliografia referida no trabalho - e não a 

efetivamente consultada. 

 No mais, foram observadas as normas da ABNT e os trabalhos específicos de 

metodologia, no tocante à questão formal. 

�
�
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 O presente capítulo tem por objetivo descrever as relações existentes entre 

os riscos e a ciência atuarial, destacando o papel desta na elaboração dos contratos 

de seguro. 

 O Código Civil de 1916 era didático ao considerar o contrato de seguro aquele 

pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante a paga de um 

prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato. 

 Dessa definição, vê-se a ligação intrínseca existente entre os riscos e o 

seguro, sendo aqueles da maior importância para a criação das condições gerais 

dos seguros, o cálculo dos prêmios e o estabelecimento de limites para as 

importâncias seguradas. 

 A mutualidade aparece como sustentáculo dos contratos de seguro, pois 

graças a ela é possível estabelecer o prêmio a ser cobrado dos segurados, para 

fazer frente a grandes sinistros. É o cálculo das probabilidades que permite ao 

segurador, com uma razoável margem de segurança, estipular a contribuição dos 

segurados para o fundo comum de onde sairão os recursos para cobrir os danos 

decorrentes dos infortúnios a que o grupo está sujeito. 

 Para estabelecer as bases matemáticas dos contratos de seguro, o Direito vai 

se apoiar na ciência atuarial, definida como “a ciência fundamentada na matemática 

superior, que conjuga as matemáticas pura, financeira e estatística, além de outras 

disciplinas”.3  

 Silney de Souza esclarece:  

                                                
3 Verbete ciências atuariais LQ 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV. 2ª ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. 
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Como centro de atuação do atuário, é a análise com as conseqüências econômicas 
do risco um fenômeno IXWXUR e DOHDWyULR� que tem características específicas a cada 
situação estudada. O ferramental básico do profissional de Atuária constitui-se da 
Estatística, em particular do cálculo das probabilidades, da matemática financeira e 
da demografia, esta avaliada nos aspectos quantitativo e qualitativo. No trabalho do 
atuário, de avaliação dos riscos futuros associados aos seguros e aos planos 
previdenciários, é preciso, primeiro, coletar e analisar dados sobre os quais serão 
desenvolvidos modelos matemáticos. Com base nos cálculos, o atuário tem 
condições de determinar o valor a ser pago pelo segurado, o prêmio que garantirá a 
cobertura do risco esperado, de forma a dar sustentação às operações para as partes 
envolvidas no contrato: segurado e segurador.4 
 

 A sociedade evolui rapidamente e a cada dia são maiores os riscos a que se 

sujeitam as empresas seguradoras. Os grandes sinistros estão sempre em 

destaque, sendo citados: a queda das torres gêmeas do World Trade Center, o 

afundamento da plataforma de Petróleo P-36, o naufrágio do petroleiro Prestige e, 

recentemente, os danos causados pelos furacões Katrina e Wilma. Até mesmo um 

fato corriqueiro, como o uso do telefone celular, acarreta o aumento da sinistralidade 

nos seguros de automóvel, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro de 

Análise do Risco, da Universidade de Harvard.5 

 O seguro aparece como mecanismo de transferência, parcial ou total, dos 

efeitos econômicos decorrentes de um sinistro de determinado indivíduo para um 

grupo, onde as perdas são suportadas pelos seus membros, sendo o fundo comum 

administrado por uma seguradora.  

 Com o passar do tempo, as seguradoras precisam desenvolver modelos 

matemáticos cada vez mais complexos, para avaliar o risco a que os bens 

segurados estão sujeitos, dadas a evolução da sociedade e a multiplicação dos 

fatores de risco. 

 Bem explica Luciana Gonçalves Tessler:  

O risco é uma realidade impossível de ser ignorada na sociedade moderna. O 
desenvolvimento econômico e o modo de produção capitalista fazem do risco um 

                                                
4 SOUZA, Silney de. 6HJXURV���&RQWDELOLGDGH��$WXiULD�H�$XGLWRULD. São Paulo: Saraiva, 2001. p.147. 
5 SAMUELSON, Robert J. “ A Cell Phone? Never for me”  LQ 1HZVZHHN, august 23, 2004. 1HZVZHHN: New 
York. p.39. 



 15 

elemento irrefutável. Diante deste novo paradigma da sociedade, há que se 
encontrar formas de conviver com os riscos.6 
 

 É nesse cenário que se insere este estudo, tentando compatibilizar os 

contratos de seguro com os tempos em que vivemos, utilizando-se de um instituto já 

consagrado para abarcar uma situação nova: a multiplicidade de riscos e a  

impossibilidade de mensuração das suas conseqüências. 

 François Ost ensina que a história do risco e da prudência é marcada por três 

etapas: 

Na primeira fase, a da sociedade liberal do século XIX, o risco assume a forma do 
acidente - acontecimento exterior e imprevisto, acaso, golpe do destino, individual 
e repentino. Na melhor das hipóteses, podemos tentar precaver-nos dando provas de 
“ previdência” , virtude burguesa por excelência, subscrevendo um seguro 
individual, por exemplo. Por outro lado, quando o acidente é provocado por 
outrem, por erro de terceiro, este será obrigado a repará-lo, em virtude do 
mecanismo compensador e individual da responsabilidade civil. Face a este risco-
acidente, a reação é curativa-retroativa (indenização D� SRVWHULRUL do dano) ou 
prudentemente prospectiva (seguro individual e previdência); na segunda fase, se 
“ vê a emergência da noção de prevenção. Esta entende-se como atitude coletiva, 
racional e voluntarista, que se destina a reduzir a probabilidade de ocorrência de um 
risco - um risco doravante mensurável. (...) O risco pára de depender da categoria 
dos golpes do destino e assume a figura do acontecimento estatístico, objetivado 
pelo cálculo das probabilidades e tornado socialmente suportável pela mutualização 
da responsabilidade pelos danos. Quanto ao dano causado a outrem, o Direito 
apreende-o, doravante menos em termos de falta e de responsabilidade subjetiva, do 
que de risco e responsabilidade objetiva: pouco importa a falta, o importante é que 
a vítima seja indenizada de um prejuízo que este ou aquele comportamento de um 
agente econômico, mesmo não defeituoso, lhe tenha provocado; na terceira fase, 
que serve como pano de fundo para o presente trabalho, vê-se a chamada “ fase do 
risco enorme (“ catastrófico” ), irreversível, pouco ou nada previsível, que frustra as 
nossas capacidades de prevenção e domínio, trazendo desta vez a incerteza ao 
coração dos nossos saberes e dos nossos poderes. É esta “ secundariedade” , esta 
incerteza que afeta, de forma reflexa, a nossa própria ação, que caracteriza a nova 
era do risco, submetendo a nossa apreensão do futuro a um desafio sem 
precedentes. (...) A sociedade do risco é uma sociedade que se põe ela própria em 
perigo: basta pensar no risco sanitário (sangue contaminado), no risco alimentar 
(doença da “ vaca louca” ), ou ainda no risco tecnológico (centrais nucleares, 
aquecimento climático, buraco na camada de ozônio).7 
 

 O estudo dos contratos de seguro, mecanismos que são de amenização de 

danos, deve ser feito levando-se em consideração todos esses fatores referidos por 

François Ost, nessa terceira fase da evolução do risco, que corresponde aos dias 

                                                
6 TESSLER, Luciana Gonçalves. 7XWHODV�-XULVGLFLRQDLV�GR�0HLR�$PELHQWH. RT: São Paulo, 2004. p.216. 
7 OST, François. 2�7HPSR�GR�'LUHLWR. Lisboa: Instituto Piaget. p. 343-345. 
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atuais, sendo relevante o papel do Judiciário na decisão dos conflitos levados à sua 

apreciação.  

 Germano Schwartz bem coloca que “a percepção do risco é parte essencial 

para a compreensão do risco em si. Toda decisão tem, ínsita, a possibilidade de um 

dano, seja ele presente, futuro ou retroativo”.8 O mais preocupante em relação aos 

novos riscos é que muitas  

vezes eles são de difícil mensuração, e até mesmo imperceptíveis, ficando 

impossível a avaliação do seu potencial danoso. 

 O já referido François Ost afirma que: 

Sendo esses riscos simultaneamente globais, transgeracionais, fora das normas 
(enormes) e pouco ou não conhecidos, a sua definição é ela própria largamente 
função do estado dos nossos conhecimentos científicos, bem como de uma 
determinação político-ética desta vez, do limiar daquilo que consideramos risco 
“ aceitável”  e “ inaceitável” .9 
 

 Atualmente, os estudos sobre o risco vão sendo cada vez mais aprofundados, 

no que tange especificamente aos contratos de seguro. As seguradoras estão se 

preocupando com riscos dantes impensados, como os decorrentes de mudanças 

climáticas bruscas. Na mesma linha, estudos vêm sendo realizados sobre a 

possibilidade de algum meteoro se chocar com a terra, o que antes só era visto em 

filmes de ficção científica. 

 Heline Ferreira é clara ao evidenciar: 

Um estado de insegurança e mal-estar social, onde, de um lado, encontram-se 
aqueles que procuram mascarar a realidade por meio de mecanismos que favorecem 
e perpetuam um sistema em crise e, de outro, os que, temerosos diante das novas 
experiências, buscam explicações e respostas para os estados de perigo e incerteza, 
os quais, com intensidades diversas, são expostos.10  
 

                                                
8 SCHWARTZ, Germano. 2� WUDWDPHQWR� MXUtGLFR� GR� ULVFR� QR� GLUHLWR� j� VD~GH. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2004. p.41. 
9 OST, François. 2�7HPSR�GR�'LUHLWR. Lisboa: Instituto Piaget. p.345. 
10 FERREIRA, Heline S. “ Sociedade, Risco e Direito”  LQ ROVER, Aires José (org.). 'LUHLWR� H� ,QIRUPiWLFD. 
Barueri: Manole, 2004. p.8. 
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O esclarecimento da distinção entre álea e risco é importante no Direito 

Securitário, para a perfeita apreensão do contrato de seguro, sendo a diferença bem 

trabalhada por Miguel Pedrosa Machado: 

O risco - ou perigo - surge como a probabilidade de um dano, anunciando por isso a 
previsão de um efeito negativo. Chegados aqui, o que se não deve é exagerar nesse 
caminho de abstração, alargando o raciocínio ao seu lado positivo, alargamento nos 
termos do qual o risco surgiria definido como o estado de incerteza quanto à 
obtenção de um proveito, porque, para essa outra perspectiva, tem o Direito um 
conceito próprio: o de álea� (Boselli). Salientamos que álea e risco, ainda que na 
linguagem comum sejam, muitas vezes, tomados como sinônimos, especificam-se 
no sentido de que o primeiro conceito indica um estado onde é de se esperar e de 
temer conjuntamente “ a probabilidade de uma vantagem com a inerente 
probalidade de uma perda”  (Caravelli), enquanto o segundo exprime o “ aspecto 
negativo desta situação de incerteza, na medida em que significa mais propriamente 
o perigo de um mal (Tommaseo)” . Álea e risco são, pois, gênero e espécie da 
mesma expressão, da incerteza quanto à produção de efeitos; a especificação nasce 
da circunstância desses efeitos serem danosos.11 
 

Na linha exposta, pode-se ver que a sociedade atual é de risco, posto que 

têm acontecido novos fenômenos com muita freqüência, além da violência urbana 

que aumenta a cada dia. Da mesma forma em relação aos riscos que acompanham 

as novas tecnologias. Quais os danos que nos serão causados? Qual a extensão 

desses danos? A quem imputar eventual responsabilidade? 

As companhias de seguro não podem se furtar a esse fenômeno que 

caracteriza a sociedade atual. Todos esses riscos são iminentes e eminentes, sendo 

uma boa parte deles de difícil mensuração. Como oferecer garantias para riscos que 

não podem ser medidos? Pensando nessas possibilidades é que trabalham os 

atuários, para garantir a solvência das instituições seguradoras. 

 O mecanismo securitário pode ser assim entendido: 

Como técnica de transferência, o seguro é um sistema que permite a uma pessoa, 
família ou empresa, transferir as conseqüências financeiras de uma perda para uma 
companhia de seguros, a qual, por sua vez, indeniza o segurado pelos prejuízos 
sofridos (desde que cobertos no contrato) e distribui os custos entre todos os 
segurados. Ao transferir as conseqüências financeiras das perdas para a companhia 
de seguros, os segurados trocam a possibilidade de uma grande perda incerta por 
um pequeno pagamento (prêmio) suportável em seu orçamento. Tal transferência é 
formalizada através de uma apólice de seguros, documento que materializa o 
contrato de seguro, explicitando os direitos e deveres da companhia de seguros e do 

                                                
11 MACHADO, Miguel Nuno Pedrosa. “ Sobre cláusulas contratuais gerais e o conceito de risco”  LQ�6HSDUDWD�GD�
5HYLVWD�GD�)DFXOGDGH�GH�'LUHLWR. Lisboa: 1988. p.59. 
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segurado. Ao dividir o custo pela perda de todos os segurados, o segurador está 
usando o princípio do mutualismo, consubstanciado num fundo comum, constituído 
pelas contribuições de todo o grupo que suporta as perdas dos componentes. Tais 
perdas são previstas pelas seguradoras, quando estimam a amplitude necessária e o 
tamanho do fundo para suportá-las. A lei dos grandes números é o princípio 
matemático que representa a base de cálculo das operações de seguro; através delas, 
são estabelecidas as previsões com determinada margem de segurança. De acordo 
com este princípio, quando aumenta o número de unidades independentes e 
similares expostas aos riscos, tende a ampliar-se igualmente a relativa exatidão das 
prestações acerca dos resultados futuros, baseados nessas unidades de exposição. 
Como unidades de exposição ao risco, podemos citar os automóveis, as residências, 
os grupos de pessoas, entre outras. São considerados independentes, se não 
estiverem sujeitos a um mesmo evento e, para efeito dos cálculos, na prática, são 
considerados totalmente independentes. Como as seguradoras detêm um grande 
número de unidades expostas, independentes, elas podem prever a lei dos grandes 
números para prever a quantidade de perdas a que estarão expostas, combinadas 
entre si.12 
 

Referenciadas pela sociedade de risco, as seguradoras vêm elaborando seus 

cálculos atuariais e suas notas técnicas, lançando no mercado novos produtos, que 

devem atender às necessidades dos segurados e serem viáveis, do ponto de vista 

econômico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 MARTINS, João Marcos Brito. 'LUHLWR� GH� 6HJXUR� �� 5HVSRQVDELOLGDGH� &LYLO� GDV� 6HJXUDGRUDV. Rio de 
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 Explica Raffaele De Giorgi que nas velhas formas de sociedade a 

representação do futuro fornecia orientações úteis às suas ações, enquanto na 

complexidade da sociedade contemporânea as formas das suas autodescrições - 

que constituíam somente esquemas de simplificação da sociedade possível - davam 

plausibilidade às decisões, porque permitiam tratar como previsíveis, ou até como 

objeto das expectativas partilhadas, o dano que eventualmente derivasse daquelas 

decisões.13  

 Do exposto, deduz-se que na sociedade de risco as pessoas já não têm como 

antever os efeitos de alguns de seus atos, ou mesmo as conseqüências desses 

atos. Muitas decisões tomadas isoladamente ou em conjunto podem afetar milhares 

de pessoas. Por exemplo, o vazamento de radiação de uma usina nuclear, como 

ocorreu em Chernobyl, onde até hoje não se sabe a extensão dos danos causados e 

nem até quando eles vão perdurar. 

 As seguradoras, com base na Atuária, quantificavam os sinistros 

possibilitando o cálculo dos prêmios e a criação de novos produtos, sempre 

pretendendo atender aos interesses dos segurados e auferir lucro para os seus 

investidores. Contudo, com esses novos riscos, até mesmo a atividade seguradora 

pode se enfraquecer, já que sucessivos prejuízos reduziriam os preços das ações e 

afastariam os investidores do negócio.  

 Ocorre que no modelo da “sociedade de risco”, falece o mito da possibilidade 

de determinar todos os riscos. A incerteza dos acontecimentos compromete a 

calculabilidade dos riscos e é nesta conjuntura que o legislador se insere. “Presumir 

                                                                                                                                                   
Janeiro: Forense Universitária, 2002. p.12. 
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que o legislador tenha transcendido a imprevisibilidade própria deste novo 

paradigma é, no mínimo, ingenuidade. A norma que rege comportamentos em uma 

’sociedade de risco’ deve ser compreendida em consonância com a racionalidade 

que a norteia”, atesta Luciana Gonçalves Tessler.14 

 Pretende a referida autora afirmar que o legislador deve observar o atual 

estágio dos conhecimentos, para prevenir condutas que potencialmente possam 

causar danos. Sua preocupação poderia ser sintetizada na seguinte indagação: “Até 

onde devem ser permitidos os riscos relacionados ao desenvolvimento”? A questão 

é ainda mais tormentosa nas situações em que inexiste prova dos danos, sendo eles 

potenciais. 

 Nesse sentido, ensina Christian Larroumet: 

(...) A aceleração do conhecimento científico e da tecnologia, neste início de 
terceiro milênio, faz com que, cada vez mais, a segurança de novos produtos 
permita considerar como menos seguros, produtos ainda recentes, mas dos quais 
não se podia imaginar uma falta de segurança no momento em que foram colocados 
em circulação. (...) A segurança tem um preço que se refletirá necessariamente no 
preço do produto. Por outro lado, se a responsabilidade for mais indulgente com 
relação ao produtor, as vítimas sofrerão evidentemente os efeitos desfavoráveis, no 
sentido de que os eventuais danos serão reparados com menor freqüência, mas ela 
não implicaria num aumento dos custos de produção, o que é favorável ao 
consumidor. A escolha entre essas duas atitudes é ainda mais importante num 
mercado de massa.15 
 

 Trilhando o pensamento de Rafaelle De Giorgi, fica claro que: 

A regularidade que opera na estrutura seletiva dos acontecimentos fornece 
segurança à ação e, ao mesmo tempo, possibilita o tratamento do desvio, ou seja, 
torna possível a normalização. A regularidade permite construir conexões entre os 
acontecimentos e imputar causalidade e elaborar descrições que tornam manifesta a 
rede de conexões entre os acontecimentos. A calculabilidade das imputações na 
construção de conexões confere a esta o caráter de razoabilidade.16 
 

                                                                                                                                                   
13 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.186. 
14 TESSLER, Luciana Gonçalves. 7XWHODV�-XULVGLFLRQDLV�GR�0HLR�$PELHQWH. RT: São Paulo, 2004. p.224-225. 
15 LARROUMET, Christian. A noção de risco de desenvolvimento: risco do século XXI LQ�2�'LUHLWR�&LYLO�QR�
6pFXOR�;;,. Saraiva: São Paulo, 2003. p. 116-117. 
16 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.189. 
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 O paradigma da sociedade de risco é outro, onde se constata o aparecimento 

de fenômenos dantes inexistentes ou sem registro, como o caso do furacão Katrina, 

no Atlântico Sul.  

 Contudo, na sociedade de risco, a regularidade dos acontecimentos já não 

pode ser prevista da mesma forma que outrora. A multiplicação das tecnologias e o 

desenvolvimento da ciência permitem ao homem ir muito além do que jamais se 

imaginou há muito tempo. O mesmo autor ensina: 

O que nunca se verificou pode acontecer de improviso. As eventuais decisões, 
relativas ao comportamento, devem levar em consideração essa possibilidade. E 
agora percebe-se que toda decisão também poderia ter sido tomada de maneira 
diversa: percebe-se, então, que a decisão é contingente, que o evento ao qual ela se 
refere é contingente, e que o momento no qual o acontecimento e a decisão se 
fundam também é contingente. A normalidade é o resultado dessas contingências.17 
 

 E aqui não se está falando apenas de decisões tomadas por um indivíduo 

qualquer, mas em nome de uma coletividade, como a resistência do presidente 

norte-americano em aderir ao Protocolo de Kyoto. 

Manuel Ferreira Monte vai na mesma linha, destacando: 

Trata-se de um fenômeno hodierno emergente da sociedade pós-moderna, pós-
industrial, que se caracteriza fundamentalmente pela imprevisibilidade, pelo risco 
(ou UHFWLXV�, pelo aparecimento de novos riscos, pela insegurança, pela 
globalização, pela integração supranacional, pela identificação dos sujeitos-agentes 
com as vítimas, pela identificação da maioria social com a vítima, pelo predomínio 
do econômico sobre o político, pelo reforço da criminalidade organizada, pelo 
descrédito nas instâncias de proteção, pela maior relevância do crime macrossocial 
etc.18 
 

 Vê-se, portanto, que o mundo atual difere substancialmente daquele 

encontrado no século XIX. Foi durante o século XX, em especial, nos seus últimos 

50 anos, que foi sendo forjada a chamada sociedade de risco, onde cada vez mais 

as grandes corporações vêm dominando o mundo, explorando-o de forma predatória 

e proporcionando grandes revoluções tecnológicas ao mesmo passo em que os 

                                                
17 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.190. 
18 Manuel Ferreira Monte DSXG�LQ�FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�
GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.15. 
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riscos para a sociedade vêm aumentando, principalmente na questão ambiental. A 

insegurança é cada vez mais patente. 

 Como ensina Pérsio Arida: 

O efeito desses desdobramentos foi diminuir a “ calculabilidade”  dos contratos, 
criando um elemento adicional de risco e incerteza na avaliação de seus efeitos. 
Como bem observou Max Weber, a predominância das formas de produção 
estruturadas por meio do mercado requer um sistema legal com efeitos calculáveis 
racionalmente pelas partes; a sobredeterminação dos contratos por razões que não 
podem ser racionalmente calculadas pelas partes afeta negativamente a produção e 
o emprego.19 
 

 O cenário é realmente caótico, pois os riscos passíveis de serem 

assegurados são cada vez mais patentes, passando da possibilidade de 

desemprego aos atos terroristas, com destaque para os riscos ambientais. 

 Rafaelle De Giorgi escreve que: 

O problema do controle das indeterminações sempre preocupou as sociedades, que, 
de maneiras diversas, procuram soluções adequadas em seus respectivos níveis 
evolutivos. A adivinhação, por exemplo, era uma técnica que permitia tratar as 
indeterminações, reconduzindo-as à escassez de informações possíveis; o tabu é 
também uma técnica que serve para evitar o dano que possa surgir das 
indeterminações, e funciona com base em um “ pensamento homeopático”  que 
funciona em razão daquilo que se chama “ transposição com base na contingência. 
(...) Se é verdade que as indeterminações podem ser evitadas, é mais verdade que a 
estatística não nos diz nada, e que é possível evitá-las desde que se esteja disposto a 
tornar possíveis outras indeterminações não conhecidas. O fato de se saber que um 
reator nuclear pode explodir, a cada milhão de anos, não significa que isto não 
possa acontecer amanhã. Medidas ulteriores de segurança não são completamente 
capazes de controlar as indeterminações que nascem em virtude de sua própria 
ativação e, portanto, não dão qualquer segurança complementar: estas podem, 
somente, deslocar o problema no tempo ou no espaço de produção destes eventos. 
(...) A sociedade moderna é caracterizada pela sua grande capacidade de controlar 
as indeterminações. E, assim, produzi-las. Este paradoxo acrescenta a necessidade 
de proteção e segurança. É a necessidade de agir para que as indeterminações não 
adquiram valor de estrutura: a necessidade de evitar que o desvio se estabilize.20 
 

 Num cenário como o acima descrito, ganham importância os contratos de 

seguro e o seu estudo, a partir do paradigma da sociedade de risco. Se novos riscos 

vão surgindo, certamente amplia-se o campo de atuação dos seguradores, ao 

mesmo tempo em que sua atividade se retrai em relação aos riscos de difícil 

                                                
19 ARIDA, Pérsio. A pesquisa em Direito e em Economia: em torno da historicidade da norma LQ�5HYLVWD�
'LUHLWR�*9, v.1, n.1, maio 2005. São Paulo: FGV. p.17-18. 
20 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.190-191. 
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mensuração. A paradoxalidade da atitude da sociedade se reflete no comportamento 

dos agentes econômicos. 

O risco é um tema que ganha importância na sociedade atual. A 

impossibilidade de controlar riscos criados pelo próprio homem é possivelmente a 

maior característica da sociedade de risco. E o grande problema é que, perante a 

imprevisibilidade e a incontrolabilidade dos riscos e dos seus efeitos, torna-se difícil 

legislar em termos de os prevenir, ou -  o que torna a tarefa verdadeiramente inglória 

- de os reprimir. A prova está, desde logo, na falência do instituto do seguro, para 

estes casos, como afirma Silva Dias: “A sociedade de risco começa onde termina a 

disposição das seguradoras privadas para cobrir certos domínios do risco”. 

Escusado será tentar adivinhar que a conseqüência desse estado de coisas para a 

comunidade é acima de tudo o sentimento de insegurança.21 

 O multicitado Rafaelle De Giorgi arremata: 

Estabilizaram-se as condições estruturais da sociedade que são o resultado da 
evolução e devem ser reconduzidas às diferenciações funcionais dos sistemas 
sociais da sociedade moderna: a alta complexidade, autoproduzida pela sociedade 
moderna, fez da precariedade da relação razão com o tempo um pressuposto estável 
do agir, que pode ser imputado a homens ou organizações. (...). A sociedade, em 
outras palavras, usa uma forma de constituição de formas para representar e 
produzir vínculos com o futuro. A forma dessa produção e a modalidade da 
produção destes vínculos com o futuro são chamadas de risco (...).22 
 

 Se a possibilidade de representação do futuro deixar de existir, pelo fato de 

serem impossíveis de calcular os possíveis danos decorrentes de uma decisão, 

constata-se a dificuldade das companhias de seguro de prognosticar a quantidade 

de eventos realizáveis e, por via de conseqüência, torná-los asseguráveis.  

Então podem ser vislumbradas duas categorias principais de riscos: aqueles 

que podem ameaçar a própria vida, decorrentes da sociedade industrial e dos 

                                                
21 Manuel Ferreira Monte DSXG�LQ�FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�
GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.21. 
22 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.193. 
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avanços da tecnologia; e os que são aceitos pela sociedade como condição para o 

desenvolvimento, ou seja, os riscos suportáveis dentro de um projeto de evolução. 

“É o estigma do vôo e da queda. Quanto mais alto aquele, maior esta. É nesta 

insegurança que o homem hodierno vive”23. 

 Diz Manuel Ferreira Monte: 

Claro está que o problema não fica resolvido. A grande questão, quando falamos de 
riscos provocados pela ação humana, numa sociedade da globalização, 
multifacetada, com características como as que já aludimos, é justamente a de saber 
antecipadamente classificar aqueles riscos, é prever o imprevisível, quando, na 
verdade, por muito que custe admitir, só através de um juízo de prognose é que se 
poderá, em muitos casos, evitar a produção de certos resultados, tarefa que teremos 
de reconhecer não ser fácil.24 
 

Essas preocupações estão também presentes em outros ramos do Direito, 

mormente no Direito Ambiental, pela impossibilidade de se verificar 

antecipadamente a lesividade de determinadas condutas para o meio ambiente. Da 

mesma forma em relação ao Direito Penal, pois é impossível ao legislador tipificar 

condutas apenas eventualmente lesivas aos interesses da sociedade. 

O desenvolvimento de novas tecnologias e o avanço da sociedade industrial 

fazem com que o homem atual conviva com riscos não imaginados outrora, 

concorda Paulo Fernandes: 

Riscos sempre existiram e, mais, que nem sequer essa noção será produto da 
(pós)modernidade. Autores vários referem, de fato, que os alvores de uma 
sociedade de risco se terão dado, designadamente, na época dos descobrimentos, 
ocasionando estes os primeiros seguros marítimos, a fim de cobrir os riscos que 
rodeavam esse gênero de empreendimento. Podemos, desde logo, encontrar apoio 
para esta reflexão em Luhman, “ ao defender que o seguro marítimo é uma forma 
arcaica de controle do risco” .25 

 

 Se os alvores da sociedade de risco se deram à época dos descobrimentos, o 

seu desenvolvimento veio ocorrendo ao longo dos séculos, sendo essa evolução 

                                                
23 FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�
GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.44. 
24 FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�
GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.33.  
25 idem. 
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acompanhada pelos contratos de seguro que iam surgindo e se modificando a 

reboque dos novos riscos. 

 Jacques Demajarovic pontifica:  

É interessante notar que a sociedade de risco não é um processo intencional ou 
previsto, nem algo que pode ser rejeitado ou escolhido. É resultado de um processo 
de modernização autônomo, cego e surdo para suas conseqüências. Quanto mais a 
sociedade industrial se afirma (consenso em torno do progresso e agravamento das 
condições ecológicas e dos riscos), mais depressa é encoberta pela sociedade de 
risco. No entanto, esta nova sociedade não consegue se libertar da sociedade 
industrial, um vez que é especialmente a indústria, unida à ciência, a principal 
responsável por gerar as ameaças que constróem a sociedade de risco.26 
 

 Do panorama acima descrito, pode-se notar o movimento de algumas nações 

e ONGs que objetivam reduzir os efeitos nocivos dessa sociedade de risco, 

principalmente no tocante à questão ambiental.  

Raffaele De Giorgi diz: 

O tema do risco tornou-se de interesse e preocupação da opinião pública, quando o 
problema da ameaça ecológica permitiu a compreensão de que a sociedade 
produziria tecnologias que poderiam produzir danos incontroláveis. Neste ponto, o 
risco foi tratado considerando-se a segurança como sua alternativa e, portanto, 
também possível. Apelou-se para o uso de tecnologias seguras e invocou-se a 
intervenção de uma racionalidade linear capaz de controlar as conseqüências das 
decisões. Depois, constatou-se que a alternativa para o risco não era a segurança, 
mas um risco de outro gênero, e tematizou-se a normalidade do risco. A condição 
normal da sociedade moderna seria, então, a condição normal de iminência da 
catástrofe.27  
�

 Não se pode enfocar tão somente a questão ambiental; outros ramos do 

Direito, como o Direito do Consumidor, surgem também como uma resposta do 

Estado à sociedade de risco. É uma forma de proteger o cidadão dos danos em 

potencial decorrentes da colocação no mercado de novos produtos e serviços. Tanto 

é assim que a responsabilidade objetiva se consagrou no CDC. 

Se a sociedade em que vivemos é norteada pelo risco, o homem tende a 

valorizar a segurança. Os seguros privados são um desses mecanismos de 

                                                
26 DEMAJAROVIC, Jacques. 6RFLHGDGH�GH�ULVFR�H�UHVSRQVDELOLGDGH�VRFLRDPELHQWDO� ��3HUVSHFWLYDV�SDUD�D�
HGXFDomR�FRUSRUDWLYD. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003. P.35-36. 
27 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.194. 
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segurança, com  a finalidade de reparar danos advindos de um risco que venha a se 

efetivar. 

 A sociedade de risco aparece como novo paradigma, “precisamente para o 

lado obscuro do desenvolvimento da técnica (a ser apelidada de tecno-ciência de 

raiz calculadora), com a falácia conseqüente de seu sistema de cálculo de riscos, 

que originou, origina e virá certamente a originar conseqüências negativas, as quais 

fazem mesmo perigar a própria continuação (pelo menos tal qual conhecemos) da 

vida no nosso planeta. Como diz Silva Sánchez, trata-se da “configuração do risco 

de procedência humana como fenômeno social estrutural”, ou ainda, na esteira de 

Albrecht, do reconhecimento de que “as modernas sociedades industriais geraram 

riscos que comprometem a continuidade da própria sociedade”, aumentando a 

demanda por segurança”28. 

 Muitos são os eventos que podem ser elencados como decorrentes dos 

avanços tecnológicos e da sociedade industrial: Chernobyl, o caso do Césio 137, as 

vacas loucas, os furacões, o afundamento da P-36, entre outros. 

  A sociedade de risco, no entanto, não pode ser vista apenas pelo seu 

aspecto negativo. É certo que muitos avanços foram conseguidos pela humanidade, 

sendo perceptível a evolução da medicina, das comunicações, dos transportes etc. 

Tudo isso como resultado da evolução industrial e tecnológica que caracteriza tal 

tipo de sociedade. 

O risco, então: 

É uma aquisição evolutiva do tratamento das contingências, que exclui toda 
segurança, exclui também todo destino. Como modalidade de vínculo com o tempo, 
o risco se diferencia, por um lado, do Direito (que fixa os pressupostos que 
permitem a orientação das próprias expectativas no futuro), e, por outro, da 
Economia (que determina as modalidades de acesso aos bens). O risco torna 
evidentes os limites com que se deparam estes sistemas. Quanto à construção de 
vínculos no futuro, estes se efetuam de acordo com a 

                                                
28 FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�
GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.46. 
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probabilidade/improbabilidade. Os vínculos que são produzidos têm como 
referência a incerteza, o não saber, a fatalidade, mas não pretensões de 
legitimidade, ou então de evidente utilidade. O risco é uma modalidade de 
distribuição dos “ EDGV”  e não dos “ JRRGV´. O risco baseia-se na suportabilidade, na 
aceitação - e não na certeza das próprias expectativas: por isso, os riscos não podem 
ser transformados em direito, ainda que possam ser monetarizados. O risco 
sobrecarrega o Direito: trata-se, no entanto, de estratégias de retardamento do risco 
e não de estratégias que evitam o risco. O sistema mais diretamente interessado é a 
Economia: isto ocorre seja  porque os riscos podem ser monetarizados, seja porque 
as possibilidades de dúvida são infinitas.29 
 

 Se o Direito serve para nortear condutas que evitam o risco e a Economia se 

preocupa com o acesso aos bens, fica evidente a relação entre os riscos e os 

contratos de seguro. Estes contratos nada mais são do que mecanismos criados 

pelo homem para suplantar ou atenuar os efeitos econômicos decorrentes de um 

sinistro, maximizando-a. 

 E não é só isso. Os seguros permitem aos homens lançarem-se em novas 

empresas com garantias, resguardando seu patrimônio. Um exemplo marcante é o 

dos seguros agrícolas que, após anos de estagnação, vêm ganhando espaço no 

Brasil. 

A sociedade de risco traz a impossibilidade de limitação territorial e temporal 

dos riscos, bem como a possibilidade de tragédias decorrentes de decisões 

humanas. “Os novos avanços tecnológicos, sem par na humanidade, ocasionaram 

novos riscos provenientes dessa UDWLR tecno-científica calculadora, riscos estes - 

provenientes de decisões tomadas por nossos ‘concidadãos’, e dada a sua 

gravidade - capazes de colocar em xeque toda a vida em nosso planeta. Os riscos 

para o meio ambiente causados pela indústria, ou pelas centrais nucleares, ou para 

os consumidores, provenientes de “falhas” técnicas inerentes ao desenvolvimento de 

novos produtos, a intromissão da ciência em novas áreas da biologia, da 

manipulação genética, das comunicações, da informática, ou mesmo os criados ‘por 

                                                
29 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.198. 
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todos nós’, expõem-nos, diariamente, ao confronto com as raízes de nossa própria 

existência”. 

 Por fim, Raffaele De Giorgi sintetiza: “A perspectiva do risco constitui, enfim, 

uma referência fundamental na descrição da sociedade moderna. Todavia, a teoria 

da sociedade não pode dar indicações de como se deve comportar nas situações de 

risco”,30 mas os contratos de seguro permitem aos homens precaverem-se dos 

efeitos econômicos dos sinistros. 

E desse modo a sociedade de risco decorre e acompanha a evolução da 

ciência e o aparecimento de novas tecnologias, incorrendo em novos riscos que 

cada vez mais se tornam imprevistos, tanto no que se refere ao tempo quanto à 

extensão de seus efeitos. É assim que operam as empresas seguradoras.  

 Sem muita dificuldade, através dos jornais dos últimos meses, percebe-se 

claramente a preocupação das seguradoras e resseguradoras com os novos riscos 

que vêm assolando o mundo. As previsões são incertas e os controles dos efeitos 

das catástrofes escapam aos homens.  

 Podem ser listadas algumas reportagens trazidas pelos principais jornais 

brasileiros: “Seguradora nos EUA calculam suas perdas”,31 “Katrina cria disputa 

sobre o valor de seguros”,32 “Seguradoras buscam repor capital”,33 “Seguradoras 

estimam que gasto vai superar o do furacão Andrew, de 1992”,34 “Furacões reduzem 

lucros das seguradoras”,35 “Catástrofe afeta ações nas áreas de turismo e seguro”.36 

                                                
30 DE GIORGI, Raffaele. 'LUHLWR��'HPRFUDFLD�H�5LVFR��YtQFXORV�FRP�R�IXWXUR. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris Editor, 1998. p.199. 
31 Valor Econômico, 6 e 7 de setembro de 2005, C1. 
32 Folha de São Paulo, 10 de setembro de 2005, B17. 
33 Valor Econômico, 6 de outubro de 2005, C3. 
34 Valor Econômico, 31 de agosto de 2005, A17. 
35 Gazeta Mercantil, 29 de setembro de 2004, B2. 
36 Gazeta Mercantil, 20 de dezembro de 2004, B2. 
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Um outro aspecto que merece ser realçado, no tocante a esses novos riscos, 

é que mesmo as grandes nações não estão preparadas para suportá-los, como se 

viu em Nova Orleans quando da passagem do furacão Katrina. 

 Os avanços ocorridos no século XX foram inúmeros, o que incrementou os 

riscos. Não se pode esquecer o surgimento de novas fontes de energia, bem como o 

aparecimento das bombas atômicas e o agravamento da degradação do meio 

ambiente. 

 O homem passa a se preocupar não somente com os riscos externos, mas 

também com os riscos criados por ele mesmo, que acompanham as atividades por 

ele desenvolvidas. 

Paulo Silva Fernandes descreve o atual momento de maneira irrepreensível:  
Os novos riscos não se referem a danos ocorridos, não são o mesmo que destruição 
(embora se saiba, de antemão, que desde sempre a sociedade, mais a industrial, na 
sua evolução, atuou e atua de forma autodestrutiva) - se assim fosse, todas as 
seguradoras teriam chegado à bancarrota. Efetivamente, estes riscos são, SHU�
QDWXUD, inseguráveis. Não existem seguros de proteção para projetos industriais e 
técnico-científicos, dada a falácia da lógica custo-benefício, utilizada pelas 
seguradoras e incomportável neste contexto. Com inteira razão a este particular, 
Silva Dias refere que as companhias de seguros, “ orientadas essencialmente pela 
razão calculadora, tendem a cobrir apenas os riscos calculáveis e não embalam, por 
isso, o discurso de segurança dos produtores de risco. Onde estes diagnosticam 
risco nulo, aquelas prevêem risco máximo. Os cenários de imprevisibilidade, em 
que a decisão econômica e técnica é tomada, produzem a insegurança e incerteza 
sociais, e a intervenção das companhias de seguro, nestes domínios, ditaria a sua 
rápida falência” , o que, aliado à sua consabida “ avareza”  e ao arsenal de cuidados 
que as seguradoras empregam, sempre que o contexto é tecnologia moderna, só 
confirma o panorama descrito.37 
 

 Muito difícil para as empresas seguradoras é a quantificação monetária dos 

danos que podem advir desses novos riscos. Além do cálculo das probabilidades se 

basear na experiência, há certos riscos transgeracionais que impedem as 

seguradoras de trabalhar nesses campos, inviabilizando a colocação no mercado de 

novos produtos. Como exemplo, os eventuais riscos ainda não identificados, 

                                                
37 FERNANDES, Paulo Silva. *OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�
GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.57. 
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decorrentes do consumo de alimentos transgênicos, e seus reflexos no seguro de 

vida. 

 Por esse motivo, há de se prestar atenção às cláusulas restritivas de risco, 

insertas nos contratos de seguro para diferenciá-las das cláusulas abusivas, 

permitindo um melhor funcionamento do mercado securitário. 

 Paulo Fernandes ensina que a sociedade de risco é: 

O novo paradigma da sociedade industrial tardia é fruto de excessos cometidos por 
uma evolução, “ a todo custo” , da tecno-ciência calculadora e economocêntrica, 
provenientes de decisões humanas - mas que são independentes da intenção 
subjacente a estas, e que têm sido causadores de uma Pandora de riscos definidos 
como invisíveis, incalculáveis, potencialmente ilimitados (tanto espacial como 
temporalmente, como ainda quanto ao círculo de afetados), insuscetíveis de 
constituir objeto de seguro, que esbatem em fronteiras tanto físicas (leia-se 
geográficas) como culturais, provocando uma espécie de igualdade na diferença 
entre todos que conosco partilham a aventura da vida, provocando e com tendência 
a provocar sentimentos de insegurança, incerteza e medo nas pessoas e nas 
organizações (fruto da chamada “ reflexividade”  em relação ao caminho obscuro 
que estamos a tomar, acelerada naturalmente e à boa maneira humana por várias 
catástrofes).38 
 

 Ulrich Beck afirma que os riscos não se esgotam em conseqüências e danos 

já acontecidos, mas contêm um componente essencialmente futuro. Os riscos 

repousam tanto no prolongamento dos danos já visíveis, como em uma perda de 

confiança ou suposição de um fortalecimento deste mesmo risco. Assim, os riscos 

se relacionam com a previsão de distúrbios que ainda não tenham ocorrido, mas que 

são iminentes e que, por este motivo, hoje podem ser considerados reais.39 

O risco “é o evento incerto, de data incerta, que independe da vontade das 

partes contratantes e contra o qual é feito o seguro. O risco é a expectativa de 

sinistro. Sem risco não pode haver contrato de seguro. É comum a palavra ser 

usada para significar a coisa ou a pessoa sujeita ao risco”.40 

 Silney de Souza acrescenta:  

                                                
38 FERNANDES, Paulo Silva��*OREDOL]DomR��³6RFLHGDGH�GH�5LVFR´�H�R�IXWXUR�GR�'LUHLWR�3HQDO���3DQRUkPLFD�
GH�DOJXQV�SUREOHPDV�FRPXQV. Coimbra: Almedina, 2001. p.70. 
39 BECK, Ulrich. /D�6RFLHGDG�GHO�ULHVJR���+DFLD�XPD�QXHYD�PRGHUQLGDG. Barcelona: Paidós Básica, 1998. 
40 Verbete risco LQ 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV. 2ª ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. 
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Risco é o grau de incerteza a respeito de um evento. Não se deve confundir seguro 
com risco. O seguro objetiva a proteção financeira, não a criação de riscos. (...) O 
grau de incerteza, ou seja, o risco, estará intimamente ligado à probabilidade de 
ocorrência dos eventos em estudo. A condição limite será a condição de incerteza 
plena, em que não queremos ou não temos condições de usar o conceito de 
probabilidade para a avaliação do evento. Assim, desde que seja possível, a forma 
de atenuar as condições de incerteza consiste na utilização das probabilidades dos 
eventos em estudo. É por meio das probabilidades que pretendemos captar a 
influência da experiência, do julgamento e do ambiente, em diferentes condições de 
projeções dos resultados relativos a uma questão que será objeto de decisão. O risco 
está, portanto, diretamente ligado à probabilidade de ocorrência de um evento 
futuro, esperado ou não.41 
 

 Vê-se, portanto, que os riscos estão intimamente atrelados aos contratos de 

seguro, que aparecem como uma forma de minimizar os danos decorrentes da 

ocorrência de um sinistro. É importante ressaltar a importância dos seguros no 

desenvolvimento dos negócios em geral, incentivando os empresários a investir com 

maior segurança.  

 Explica Peter Bernstein:  

O número de riscos contra os quais podemos nos segurar é bem inferior ao número 
de riscos que corremos no decorrer da vida. Muitas vezes, enfrentamos a 
possibilidade de fazer a opção errada e de acabar nos arrependendo dela. O prêmio 
que pagamos à empresa seguradora é apenas um entre os muitos custos certos que 
arcamos para evitar a possibilidade de um prejuízo maior e incerto, e vamos bem 
longe para nos proteger das conseqüências de estar errados. (...) Os contratos não 
seriam firmados, em termos monetários, “ se considerássemos uma economia sem 
passado ou futuro” . Mas o passado e o futuro são para a Economia o que a trama e 
a urdidura são para um tecido. Não tomamos nenhuma decisão sem referência a um 
passado que compreendemos com certo grau de certeza e um futuro do qual não 
temos nenhum conhecimento.42 
 

 E Jacques Demarajovic complementa: 

Nesse contexto, observa-se que, em contraste com os riscos da fase inicial de 
industrialização, os atuais riscos químicos, nucleares, ecológicos e de engenharia 
genética apresentam três características fundamentais: não podem ser limitados no 
tempo e no espaço, dificultam a identificação do nexo causal entre o problema 
gerado e a sua origem, muitas vezes não podendo ser compensados. Como assinala 
Beck, é impossível calcular os riscos para os indivíduos que serão afetados pelo 
acidente de Chernobyl, anos depois do acidente, e que ainda não nasceram. É 
precisamente no momento em que os perigos e os riscos produzidos pela sociedade 
se tornam incalculáveis e as medidas de segurança socialmente aceitas se tornam 
inócuas que se caracteriza a emergência da sociedade de risco. Nada mais 
representativo desta nova fase: o posicionamento das empresas de seguro nos 
últimos anos. Na década de 80, várias seguradoras vislumbraram grandes 
oportunidades de negócios no aumento das regulamentações ambientais, optando 
por incorporar o seguro ambiental em seus serviços tradicionais. As quantias 
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envolvidas no setor de seguros industriais somam cerca de 1,41 trilhão de dólares, o 
equivalente a todo o capital empregado na indústria do petróleo. A multiplicação 
dos acidentes mostrou que administrar o novo negócio não era tão simples quanto 
parecia de início. Os executivos dessas organizações, assustados com os bilhões de 
dólares destinados ao pagamento das indenizações, em virtude do aumento das 
reclamações por problemas ambientais, que ameaçavam a solvência do setor, logo 
elevaram significativamente o valor dos prêmios, ao mesmo tempo em que 
diminuíram a cobertura dos seguros. 
 

 Afigura-se para as seguradoras a dificuldade de quantificar os riscos, os 

causadores e as potenciais vítimas dessa sociedade de risco, bem como a questão 

dos danos desconhecidos, em especial no que se refere à questão ambiental e à 

proteção ao consumidor. 

 Com essa preocupação, buscando encontrar um ponto de equilíbrio entre os 

riscos do fornecedor e os consumidores, em matéria de garantia, a Diretiva 1999/44 

da União Européia examina, com adequada precisão, questões como o “neutral risk” 

do fornecedor e o “risk averse” do comprador. Aponta Francesco Parisi que a 

solução adotada pela Diretiva consagra o balanço entre a necessidade de proteção 

dos consumidores, legitimando suas expectativas, e a minimização dos custos da 

venda.43 

 Como é sabido, o seguro é um mecanismo de divisão e transferência de 

riscos. A partir do cálculo das probabilidades e da identificação das unidades padrão 

de risco, é possível aos seguradores calcular o prêmio que dará sustentação ao 

negócio. É justamente a incerteza e a falta de experiência com esses novos riscos 

que põem em xeque a atuação das instituições seguradoras. 

 Contudo, apesar desse quadro, não se acredita na impossibilidade ou falácia 

dos cálculos de seguros. Como sempre aconteceu, as seguradoras necessitarão 

criar novos produtos que se encaixem nas necessidades dos nossos tempos. Nota-

                                                
43 PARISI, Francesco. “ The harmonization of legal warranties in european sales law: in economic analysys”  LQ 
7KH�$PHULFDQ�-RXUQDO�RI�&RPSDUDWLYH�/DZ� v. LII, number 2. p.403.  
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se que a questão ambiental causa preocupação aos seguradores, principalmente em 

função dos desastres que vêm ocorrendo. 

 Vale ressaltar que até mesmo no Brasil, onde usualmente não se vêem 

grandes mudanças climáticas, já foi possível constatar ciclones tropicais, fato que 

ensejou uma maior preocupação das seguradoras com os seguros residenciais que 

possuem cobertura para danos desta natureza e a necessidade de ampliação das 

equipes para atender aos avisos de sinistro prestados pelos segurados. 

 As mudanças climáticas vêm ocorrendo em todo o mundo, não sendo 

fenômeno restrito aos países do Primeiro Mundo, preocupando os governantes de 

diversos países. Ainda não se pode precisar a extensão dos danos já causados ao 

meio ambiente, bem como seus efeitos no clima do planeta. 

 Também não podem ser esquecidos os danos causados por atos terroristas - 

o atentado às torres do World Trade Center, que tanto prejuízo deu às várias 

seguradoras, acarretando inclusive a queda das ações dessas empresas no 

mercado. 

 Pedro Alvim afirma que o risco se constitui em um dos elementos essenciais 

do contrato de seguro. A noção de risco é a mesma de um acontecimento ou evento. 

Algo que ocorre por fato da própria natureza ou do homem.44  

No próximo capítulo, as características e os elementos essenciais do contrato 

de seguro, frente a essa sociedade de risco.  
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 Segundo Cesare Vivante, “o contrato de seguro é aquele pelo qual uma 

empresa se obriga a pagar certa soma, dado um evento fortuito, mediante prêmio 

calculado segundo as probabilidades daquele evento suceder”.45 Na mesma linha 

seguia o Código Civil de 1916, ao considerar como contrato de seguro aquele pelo 

qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante a paga de um prêmio, a 

indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato. 

 Pelo exposto, podemos constatar que a doutrina nacional e estrangeira 

identifica, de um modo geral, os mesmos elementos essenciais e as mesmas 

características nos contratos de seguro, de acordo com as definições a seguir. 

Mazeaud e Mazeaud:  

 El contrato de seguro es el contrato por el cual una de las partes, el asegurador, 
toma a su cargo mediante el pago de uma prima o cuota, um riesgo cuya realización 
amenaza a la otra parte, ela segurado. El asegurador evita el riesgo que lê hace 
correr cada contrato considerado aisladamente, celebrando um gran número de 
contratos, y reasegurandóse em cuanto a los riesgos importantes.46 
 

 Louis Josserand: 

 El seguro es um contrato por el cual es asegurador toma a su cargo, mediante el 
pago por ela assegurado de primas o de cotizaciones, um risco cuya realización 
contemplan las partes, y cuya incidencia definitiva queire el asegurado no soportar 
por si solo y personalmente.47 
 

 Marcel Planiol: 

O seguro é um contrato pelo qual uma pessoa, chamada segurador, promete a uma 
outra, chamada segurado, indenizar uma perda eventual a que este é exposto, 
mediante uma soma chamada de prêmio, a ser pago pelo segurado ao segurador. O 
evento que causa a perda se chama sinistro.48 
 
 
 

                                                
45 VIVANTE, Cesare. ,QVWLWXLo}HV�GH�'LUHLWR�&RPHUFLDO. Campinas: LZN Editora, 2003. p. 285. 
46 MAZEAUD e MAZEAUD. /HFLRQHV�GH�'HUHFKR�&LYLO�� Y�� ,9. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América. p.510-511. 
47 JOSSERAND, Louis��'HUHFKR�&LYLO��Y��,,. Buenos Aires: Bosch, 1951. p. 294. 
48 PLANIOL, Marcel. 7UDLWp�eOpPHQWDLUH�GH�'URLW�&LYLO� 6a ed. Paris: LGDJ. p.43. 
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 Francesco Messineo: 

Implica que el asegurador, a cambia del pago de una suma de dinero (prima) por 
parte del contratante, se obliga a liberar (mantener indemne; la ley dice, com 
expresión menos correcta “ reintegrar” ) al asegurado de las perdidas, o de los daños, 
que pueden derivarle de determinados siniestros (os casos fortuitos); o bien a pagar 
(al asegurado, o a um tercero) una suma de dinero, según la duración, o los eventos 
de la vida de una o varias personas (art.1882). Lo que significa que el asegurador 
asume sobre si (“ cubre” ) um riesgo ajeno, esto es, dela segurado.49 
  

 Moitinho de Almeida: 

Contrato em que uma das partes, o segurador, compensando segundo as leis da 
Estatística um conjunto de riscos por ele assumidos, se obriga, mediante o 
pagamento de uma soma determinada, a, no caso de realização de risco, indenizar o 
segurado pelos prejuízos sofridos, ou tratando-se de evento relativo à vida humana, 
entregar um capital ou renda, ao segurado ou a terceiro, dentro dos limites 
convencionalmente estabelecidos, ou a dispensar o pagamento dos prêmios, 
tratando-se de prestação a realizar em data determinada.50 
 

 Marcelo da Fonseca Guerreiro: 

Seguro é a operação pela qual o segurador recebe dos segurados uma contribuição 
pecuniária denominada prêmio, para a formação de um fundo comum por ele 
administrado, que tem como finalidade assegurar o pagamento de um montante em 
dinheiro àqueles que forem afetados por um dos riscos cobertos. É uma operação 
pela qual, mediante o pagamento da remuneração adequada, uma pessoa se faz 
prometer para si ou para outrem, no caso de efetivação de um evento determinado, 
uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo o conjunto de 
eventos determinados, o compensa de acordo com as leis da Estatística e o 
Princípio do Mutualismo.51 
 

 Pontes de Miranda: 

Contrato de seguro, segundo a definição corrente, é o contrato pelo qual o 
segurador se vincula, mediante pagamento de prêmio, a ressarcir o segurado, dentro 
do limite que se convencionou, dos danos produzidos por sinistro, ou a prestar 
capital ou renda quando ocorra determinado fato, concernente à vida humana ou ao 
patrimônio.52 
  

Como visto, a doutrina encontra nos contratos de seguro alguns elementos 

essenciais: o binômio segurador/segurado, o risco, o prêmio e a indenização. Estes 

são traços que sempre estarão presentes nesta espécie de contrato. É o que se vê 

inclusive em conceitos legais, tais como o da lei espanhola dos contratos de seguro: 

                                                
49 MESSINEO, Francesco. 0DQXDO�GH�'HUHFKR�&LYLO�\�&RPHUFLDO. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América. p.157. 
50 VASQUES, José. &RQWUDWR�GH�6HJXUR. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p.89-90. 
51 GUERREIRO, Marcelo da Fonseca. 6HJXURV� 3ULYDGRV� �� 'RXWULQD�� OHJLVODomR� H� MXULVSUXGrQFLD. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária. p.6. 
52 MIRANDA, Pontes. 7UDWDGR�GH�'LUHLWR�3ULYDGR� 2ª ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1964. p.272-272. 
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Artículo 1º - El contrato de seguro es aquel por el que el assegurador se obliga, 
mediante el cobro de uma prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo 
riesgo es objeto de cobertura a indemnizar, dentro de los limites pactados, el dano 
producido al asegurado o a satisfacer um capital, uma renta u otras prestaciones 
convenidas. 

 

Judith Martins Costa propõe a taxonomia de contratos comunitários para os 

contratos de seguro, tendo em vista que a sua racionalidade econômico-social 

traduz “a noção de comunidade, uma vez que num dos pólos não está meramente o 

interesse de uma soma aritmética de ‘individualidades’, mas interesses supra-

individuais ou coletivos”.53 

 

����$�HPSUHVD�VHJXUDGRUD�
 O segurador se constitui sob a forma de sociedade anônima, sendo a pessoa 

que assume o risco do pagamento da indenização, em caso de ocorrência do 

sinistro. É ele que suporta os danos sofridos pelo segurado, quando o risco se 

realiza.  

 Messineo afirma que a empresa seguradora é: 

Uma organización fundada, principalmente, sobre la multiplidad de los contratos 
estipulados; em tal caso, existe um forte grado de probabilidad de que no todos los 
riesgos se conviertan em siniestros; y que, por consiguiente, no a todas las 
obligaciones de indemnización asumidas corresponde um deber concreto de 
indemnizar.54   

 

Fica claro que a função da empresa seguradora é operar com uma massa de 

riscos homogêneos entre si, cobrando o prêmio de um grande número de 

segurados, posto que o conjunto dos sinistros deve ser suportado pelo fundo 

comum.  

                                                
53 MARTINS COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos LQ�5HYLVWD�'LUHLWR�
*9, v.1, n.1, maio 2005. São Paulo: Ed. FGV. p.53. 
54 MESSINEO, Francesco. 0DQXDO�GH�'HUHFKR�&LYLO�\�&RPHUFLDO. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América. p.158. 
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O segurador utiliza o fundo comum, formado pelo prêmio pago, para realizar o 

pagamento das indenizações. A massa de segurados proporciona, através dos 

prêmios, o meio para o pagamento das indenizações. Os segurados não afetados 

por sinistros pagam pelos afetados.55 Em síntese, pode-se afirmar que a seguradora 

indeniza os danos sofridos no patrimônio do segurado. 

A doutrina costuma destacar algumas características das empresas 

seguradoras, tais como a exclusividade de atuação, a submissão às normas 

específicas de funcionamento, as operações em massa, a exigência de capital inicial 

e a exigência de garantias financeiras. 

A exclusividade de atuação não permite que as companhias de seguro atuem 

em áreas distintas daquelas relacionadas com o seguro e a previdência privada. Não 

se pode imaginar uma seguradora atuando como uma empresa de consórcios, que 

demanda autorização específica do Banco Central. 

De acordo com o art.170, parágrafo único, da CF/88, a liberdade econômica é 

assegurada, ressalvados os casos em que, pela relevância e reflexos para a 

sociedade, há a necessidade de autorização e controle estatal. Tal ocorre com 

instituições financeiras, corretoras de valores mobiliários e seguradoras. Saliente-se 

que esta limitação à livre iniciativa está presente nos principais ordenamentos 

jurídicos modernos, mesmo naqueles em que explicitamente não está na 

Constituição. Neste sentido, Louis Favoreau e outros autores lecionam em relação à 

França, citando, inclusive, a decisão do Conselho Constitucional (n.141, de 27 de 

julho de 1982), fundada no princípio de que o Direito de Propriedade e a liberdade 

                                                
55 MESSINEO, Francesco. 0DQXDO�GH�'HUHFKR�&LYLO�\�&RPHUFLDO. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-
América. p.159. 
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de iniciativa “não são gerais nem absolutos, não podendo existir sem a moldura de 

uma regulamentação instituída pela lei”.56 

A submissão às normas específicas de funcionamento está relacionada com o 

controle estatal sobre a atividade seguradora. Não há dúvida de que as seguradoras 

funcionam como gestoras da poupança alheia, motivo pelo qual são submetidas à 

Susep - Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal vinculada ao 

Ministério da Fazenda e encarregada de exercer a fiscalização das empresas 

seguradoras. 

Fábio Ulhoa atesta: 

O controle estatal da atividade securitária destina-se a impedir que atos de má 
gestão das seguradoras possam vir a comprometer sua capacidade econômica e 
financeira de honrar as obrigações assumidas perante segurados e beneficiários. É a 
competente organização empresarial da seguradora que hoje permite conferir a 
garantia esperada pelo contratante do seguro. A deficiência na administração da 
entidade pode comprometer a disponibilidade dos recursos dos fundos alimentados 
pelos prêmios puros, inviabilizando, deste modo, a socialização dos riscos.57 
 

A necessidade de operar em massa é reflexo da lei dos grandes números, 

que pode ser assim sintetizada: quanto maior o número de exposições, menor será 

a distância entre os resultados efetivamente ocorridos e os resultados esperados. 

Ou seja, podemos afirmar que quanto maior a massa de segurados, mais precisão 

terá a seguradora para calcular os prêmios cobrados e mais segurança terá para 

gerir os recursos comuns. 

Por fim, a exigência de capital inicial e as garantias financeiras solicitadas têm 

por finalidade garantir, ao segurado, a solidez da companhia de seguros, sendo-lhe 

exigida reservas técnicas mínimas para entrar em funcionamento. 

�
�
�

                                                
56 FAVOREAU, Louis e outros. 'URLW�&RQVWLWXFLRQHO. Paris: Dalloz, 1998. p.838. 
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����2�VHJXUDGR�
O segurado é o titular do risco transferido à seguradora; “é a pessoa física ou 

jurídica que, tendo interesse segurável, contrata o seguro em seu benefício pessoal 

ou de terceiros”.58 Amílcar Santos preferiu defini-lo como “a pessoa em relação a 

qual o segurador assume a responsabilidade de determinados riscos”.  

Em muitos países, contudo, o enfoque é diferente. O norte-americano Lewis 

E. Davids, no seu Dictionary of Insurance, define o segurado (LQVXUHG ou DVVXUHG� 
como “a pessoa ou empresa protegida pela cobertura de uma apólice de seguro, 

para os casos de perdas materiais ou eventos relacionados com a vida”.59 

 O segurado é a pessoa exposta, cujos bens estejam expostos a determinado 

risco. “É a parte no contrato de seguro, pessoa natural ou jurídica, que tem o 

interesse segurado garantido contra riscos predeterminados, mediante o pagamento 

de um prêmio (preço do seguro)”.60  

 Alguns ajustes, no entanto, poderiam ser feitos nessas definições, uma vez 

que mesmo entes não personificados podem eventualmente ser segurados. Mais 

correto seria dizer que o segurado é o titular do risco que se quer garantir, posto que 

pessoas ou entes a ele equiparados podem ter interesse em garantir seus bens 

através de seguros, afinal a massa falida ou espólio pode assegurar seus bens. 

�
����2�ULVFR�

 O risco é o evento futuro e incerto, previsto na apólice, que quando efetivado 

faz surgir a obrigação de indenizar. O risco efetivado é chamado de sinistro. Deve-se 

                                                                                                                                                   
57 COELHO, Fábio Ulhoa. &XUVR�GH�'LUHLWR�&LYLO��Y��. São Paulo: Saraiva, 2005. p.352. 
58 Verbete segurado LQ 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV� 2ª ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. 
59 Verbete segurado LQ 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV� 2ª ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. 
60 MARTINS, João Marcos Brito. 'LFLRQiULR� GH� 6HJXURV�� 3UHYLGrQFLD� 3ULYDGD� H� &DSLWDOL]DomR. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2005. p.219. 
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atentar, contudo, que para ser segurável o risco deve ser possível, futuro, incerto, 

concreto, lícito, fortuito e mensurável economicamente.61  

 Deve, necessariamente, existir a possibilidade de ocorrência do sinistro, 

conjugada à incerteza quanto à sua ocorrência. Deve ser ainda concreto, ou seja, 

analisado e valorado pela seguradora antes da contratação, necessitando ainda de 

conteúdo econômico.  

 A fortuidade e a futuridade são também características do risco segurável, 

uma vez que seu acontecimento não pode depender da vontade humana. Bem 

como afigura-se impossível a contratação de seguro para riscos já passados. 

 O risco, na terminologia securitária, pode ser empregado para expressar duas 

idéias distintas: o risco como objeto do contrato de seguro; e como a ocorrência 

possível, que cause dano e cuja garantia esteja prevista na apólice, acarretando a 

obrigação do segurador de efetuar o pagamento da indenização.62 

  

����2�SUrPLR�
 Já o prêmio é “a remuneração que o segurado deve pagar ao segurador, pela 

garantia que lhe dá pela cobertura de certo risco. É a compensação pela assunção 

do risco (...)”. Ou como diz Vivante: 

É a compensação do risco assumido pela empresa. Compõe-se de dois elementos, 
nem sempre nitidamente distintos: o prêmio puro ou líquido, que constitui o valor 
do risco conforme as estatísticas; e o adicional do prêmio puro, de onde a empresa 
obtém o reembolso das despesas e os lucros provenientes dos capitais empregados 
na sua indústria. O prêmio líquido constitui o fundo de onde  se extraem os capitais 
segurados, à medida que os sinistros vão se dando. O adicional do prêmio é 
empregado na remuneração devida aos agentes, nas despesas de administração, nos 
dividendos repartidos entre os acionistas. O prêmio puro aumentado por este 
adicional forma o prêmio bruto, ou o prêmio da tarifa, aquele sobre o que se 
contrata. Dizendo-se simplesmente prêmio, entende-se, segundo o uso vulgar, que 
trata deste último.63  
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 É importante dizer que a expressão prêmio é frequentemente confundida com 

a indenização a cargo do segurador. Como já mencionado, prêmio é a prestação do 

segurado para com o segurador. É aquele valor de contribuição do segurado para a 

formação do fundo comum, de onde serão retirados os recursos para o pagamento 

das indenizações. 

António Menezes Cordeiro faz interessantes observações sobre o emprego 

da expressão:�
A utilização do termo “ prêmio”  no contrato de seguro tem sido objeto de 
discussões, quanto à sua origem. A expressão é universal: SUHPLXP��SUDPLH��SULPH 
ou prêmio, nas línguas inglesa, alemã, francesa e italiana, respecitivamente. Prêmio 
advém do latim SUDHPLXP, de SUDH (prévio, preliminar ou primeiro) mais HPR 
(tomar para si ou capturar), que inicialmente significava a parte da presa tomada ao 
inimigo e retirada, em primeiro lugar, para ser oferecida ao vencedor ou à 
divindade que assegurou a vitória. Passou, depois, a exprimir algo que era dado ou 
tomado em primeira linha ou lugar. Nos seguros, a utilização do termo prêmio 
poderá ter um sentido profundo: o tomador começa por pagar uma certa quantia, 
transferindo o risco para o segurador. Como veremos, o prêmio deve ser mesmo 
servido em momento prévio; depois de decorrido o momento “ perigoso” , saber-se-á 
se houve ou não “ sinistro” . O seguro não faz, então, qualquer sentido. A expressão 
prêmio está etimologicamente ligada ao pagamento preliminar.64 

 

Ascarelli complementa: 

A conclusão sistemática de contratos de seguro dá lugar a uma série de efeitos 
jurídicos. Realmente, é pelo fato de ser o segurador uma empresa, que a circulação 
do risco realizado por meio do seguro prevê, economicamente, a verificação dele 
conforme as leis estatísticas e, portanto, substituir, a um risco incerto, a previsão de 
uma determinada porcentagem de sinistros anualmente. Alcança-se, assim, uma 
segurança social (e uma certeza quanto à possibilidade do beneficiário de cobrar 
efetivamente a indenização devida) que nunca decorreria de um contrato 
“ isolado” .65  
 
 

 Podendo ainda afirmar que sob o prisma econômico, o prêmio é a soma 

máxima de dinheiro que uma pessoa que tem aversão ao risco pagaria para evitar 

assumir um determinado risco. O valor do prêmio está, portanto, diretamente 

relacionado aos riscos com que se defronta a pessoa.66 

                                                
64  CORDEIRO, António Menezes. 0DQXDO�GH�'LUHLWR�&RPHUFLDO��Coimbra: Almedina, 2001. p.589. 
65 ASCARELLI, Tullio. 2� SUREOHPD� GDV� 6RFLHGDGHV� $Q{QLPDV� QR� 'LUHLWR� &RPSDUDGR. Campinas: 
Bookseller, 2001. p.315. 
66 PINDYCK, Robert S. e RUBINFELD, Daniel L. 0LFURHFRQRPLD� 5ª ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2005. p.156. 
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Afora os elementos essenciais já referidos, é preciso agora classificar os 

contratos de seguro, fixando suas principais características. O art. 757 do Código 

Civil brasileiro de 2002 dispõe que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 

mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo 

a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados. 

�
����$�IRUPDomR�GRV�FRQWUDWRV�GH�VHJXUR�

� Usualmente, a formação dos contratos se dá pela aceitação da proposta, tal 

como está previsto nos artigos 427 a 435 do CCB. Contudo, em relação aos 

contratos de seguro, ganha especial importância a figura do corretor, que segundo a 

dicção legal é o intermediário - pessoa física ou jurídica - legalmente autorizado a 

angariar e promover contratos de seguro entre as companhias de seguro e as 

pessoas.   

 Deve-se destacar que inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, norma jurídica 

proibindo a contratação direta entre segurado e segurador; no entanto, esta prática 

quase não existe. Na verdade, as seguradoras preparam todo o material - propostas, 

condições gerais etc - que é entregue aos corretores, para ser oferecido aos 

segurados. 

 Outrossim, é importante mencionar que a proposta de seguro parte sempre 

do segurado, com a descrição dos riscos a serem assegurados, sendo que a 

seguradora deve fazer sua análise, estabelecer o prêmio e emitir a apólice, em caso 

de aceitação do risco. 

 A profissão de corretor de seguros está regulamentada pela Lei 4594/64, que 

estabelece seus direitos e deveres. Para estar habilitado a intermediar as propostas, 
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o corretor deve estar habilitado junto à Susep - Superintendência de Seguros 

Privados, que exerce ainda fiscalização sobre os corretores e as corretoras. 

 O art.13 dessa lei é expresso ao ditar que só ao corretor de seguros 

legalmente habilitado - e que houver subscrito a proposta - deverão ser pagas as 

corretagens. A mesma lei, no art.18, dispõe que as sociedades seguradoras só 

poderão receber proposta de contrato de seguro por intermédio de um corretor 

legalmente habilitado, diretamente dos proponentes ou dos seus legítimos 

representantes. 

 A lei que regulamenta a profissão de corretor deve ser analisada juntamente 

com os artigos 722 a 729, do Código Civil de 2002, pois muito se discute acerca da 

natureza jurídica da relação entre os corretores, o segurado e as seguradoras. O 

art.722 do CCB determina que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada 

a outra, em virtude de mandato, de prestação de serviço ou por qualquer relação de 

dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as 

instruções recebidas. 

 A matéria, contudo, é controversa. O que diz a respeito Domingos Afonso 

Kriguer Filho, LQ�OLWWHULV: 

Pelo fato de ser prevista em lei a possibilidade de assinar propostas pelo segurado, 
alguns têm considerado o corretor como um verdadeiro mandatário daquele. 
Contudo, tal ponto de vista não nos parece acertado, dado que quando assim atua, 
age não em virtude de um mandato VWULWR�VHQVX, mas de uma atividade profissional 
específica de intermediação, nos moldes do artigo 36 e dos seguintes do Código 
Comercial. Alguns corretores chegam inclusive ao ponto de firmar um contrato 
escrito de corretagem com seus segurados, que lhe outorgam poderes expressos 
para representá-los perante as seguradoras, com assistência e representação também 
da fase de execução, sendo que tal medida, porém, não tem o condão de lhe retirar a 
natureza de negócio próprio, transformando-o em outro que lhe é acessório. Com 
relação ao segurador, pensamos que deva se distinguir a forma pela qual se 
exterioriza a atividade do corretor: se realiza suas atividades em escritórios ou 
dependências das seguradoras, trazendo ou sendo procurado neles pelos clientes ou 
se, munido de propostas e documentos destas, sai a público oferecendo e vendendo 
seus seguros. Na primeira hipótese, não temos dúvida que o corretor deve ser 
considerado preposto do segurador, dado que, em tal situação, impossível não é se 
vislumbrar a influência que a marca ou nome deste incute no consumidor, que 
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inexoravelmente passa a vê-lo neste contexto como empregado daquele, legalmente 
habilitado a praticar atos em seu nome.67 

  
 Não há concordância com o raciocínio desenvolvido, até mesmo pela 

proibição constante no art.17, da Lei 4594/64, que veda aos corretores e seus 

prepostos serem sócios, administradores, procuradores, despachantes ou 

empregados de empresas de seguros. Ora, não se pode conceber que o corretor 

seja mandatário ou empregado, uma vez que a lei é taxativa ao vedar este tipo de 

comportamento. 

 Além disso, é importante ressaltar que o corretor pode angariar contratos para 

diversas seguradoras, devendo ainda orientar o segurado quanto às garantias 

oferecidas e ao prêmio cobrado. Não adianta, por exemplo, uma indústria situada 

em Recife adquirir garantias contra terremotos e esquecer de contratar cobertura 

para inundações. É obrigação do corretor orientar o segurado na contratação do 

seguro, permitindo a este contratar as garantias que lhe interessam. 

 Os corretores devem ter independência para orientar seus segurados a 

contratar as garantias necessárias pelo menor preço - a corretagem, portanto, tem 

natureza própria, não se confundindo com outras modalidades contratuais. 

 Normalmente os segurados, em especial as pessoas físicas, contratam sem 

se preocupar nem em ler a proposta de seguro e sem saber quais foram as 

garantias contratadas, limitando-se a indagar questões essenciais que nem sempre 

são esclarecidas pelo corretor. 

 As propostas de seguro são acompanhadas de um questionário de avaliação 

de riscos, que permite às seguradoras aceitar ou não a proposta e taxar o prêmio a 

ser pago pelo segurado. Neste momento, nasce o dever do segurado de declarar em 
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sua inteireza os riscos aos quais está sujeito, já que só ele tem real conhecimento 

dos fatos descritos na proposta. 

 O art.776 do CCB é taxativo ao dispor que se o segurado (ou seu 

representante) fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir 

na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de 

ficar obrigado ao pagamento do prêmio vencido. Sobre o tema, salienta Carlos 

Harten que: 

Por la necessidad de la empresa aseguradora conocer com exactidud el riesgo 
garantizado y por la impossibilidad de esta, em um sistema de contratación masiva, 
realizar la averiguación de todos los riesgos em contratación, universalmente las 
leyes modernas de contrato de seguro establecieron el deber del contratante de 
declaración del riesgo a la empresa aseguradora. Este deber es precontractual, com 
fundamento em la buena fé y es figura distinta de las reglas generales de vicio del 
consentimiento. Por este deber, el contratante de seguros debe declarar al 
asegurador todas las circunstacias por él conocidas que pueda influir en la 
contratación del seguro (aceptación de la propuesta o tasación del prima).68 
 

 A proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a 

ser garantido e do risco é pressuposto para a expedição da apólice, documento que 

prova a existência do contrato e que contém as suas condições gerais e especiais, 

mencionando os riscos assumidos, o início e o fim da sua validade, o limite da 

garantia, o prêmio devido e o nome do segurado (eventualmente dos beneficiários). 

 A apólice “é o instrumento do contrato de seguro pelo qual o segurado 

repassa à seguradora a responsabilidade sobre os riscos estabelecidos na mesma 

que possam advir”.69 

 Ressalta-se, contudo, que apesar dos seguros serem comumente 

representados por apólices, não se pode deixar de mencionar, ainda que 

brevemente, os bilhetes de seguro. Como explica Pedro Alvim, o bilhete de seguro: 

Constitui para o mercado segurador brasileiro o estágio mais avançado do processo 
de simplificação das relações entre segurador e segurado. Reduz ao mínimo os 
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elementos do contrato. Suas condições são todas impressas e inalteráveis. Figuram 
no próprio bilhete. Não podem ser acrescidas de novas cláusulas datilografadas para 
atender aos interesses do segurado, como sucede com as apólices em geral. 
Obedecem a um padrão que nivela todos os segurados na mesma posição. Esta 
peculiaridade limita seu campo de aplicação. Só prestam para os ramos de seguro 
que se prestam à massificação, através de uma cobertura tipo, com as mesmas 
condições para todos os segurados.70 

 
 O exemplo mais tradicional de bilhete de seguro é o seguro para danos 

pessoais, causados a terceiros por veículos automotores terrestres, vulgarmente 

conhecido pela sigla DPVAT, mantendo condições idênticas para todos os 

segurados. 

 Nos contratos em geral, não é muito difícil visualizar as fases do processo 

formativo; contudo, em relação aos contratos de seguro, há algumas peculiaridades 

que merecem destaque. Primeiramente, deve-se lembrar que o contrato é, via de 

regra, intermediado pelo corretor. As tratativas não se dão diretamente entre 

segurado e segurador, mas entre segurado e corretor, que tentam junto às 

seguradoras conseguir um prêmio menor para as garantias pretendidas pelo 

segurado. 

 Só após a negociação realizada entre o corretor e a seguradora é que o 

segurado vai ter oportunidade de aderir ou não ao clausulado que lhe é 

apresentado, o que já configura uma grande diferença entre a grande maioria dos 

demais contratos, em que as tratativas são levadas a cabo pelas partes, sem a 

necessidade de um intermediário.  

 O corretor, então, vai apresentar ao segurado as garantias oferecidas pelas 

seguradoras e os prêmios por elas cobrados. Com isso, o segurado e o seu corretor 

vão submeter a proposta de seguro com a descrição dos riscos ao segurador, que 

aceitará ou não a contratação e estabelecerá o prêmio a ser cobrado. O corretor 

exerce seu PLVWHU ao negociar, junto às seguradoras, as melhores condições para o 
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segurado, sendo que após a aceitação da proposta ocorre a expedição da apólice. 

Mais adiante, será possível ver que o contrato de seguro é consensual, servindo a 

apólice como prova da contratação. 

 Do exposto, pode-se deduzir que ao lado do dever de declaração do risco a 

cargo do segurado, tem a seguradora a obrigação de redigir as apólices e as suas 

condições gerais, de forma clara, permitindo ao segurado o conhecimento do 

conteúdo do contrato antes da subscrição da proposta. Lílian Caldeira esclarece: 

O direito à informação é básico e essencial ao segurado, de modo a garantir sua 
efetiva manifestação da vontade, ao celebrar um contrato de seguro. Não custa 
repetir que o CDC erigiu a informação do consumidor como seu instrumento 
predileto de prevenção, no que se alinha com os diplomas legais mais avançados. 
Pensamos ser a falta de informação do segurado sobre o alcance das garantias que 
lhe serão asseguradas, pela celebração de contratos de seguro, uma das maiores 
causas dos problemas surgidos em sua relação negocial com o segurador. 
 

 Nesse ponto é que se afigura o corretor de seguros, uma vez que ele deverá 

esclarecer o segurado acerca das garantias contratadas e seus valores, bem como 

das exclusões de cobertura e das condições gerais do seguro. A distinção entre as 

cláusulas restritivas de risco e as cláusulas abusivas será melhor delineada em 

capítulo posterior. 

�
����$V�FDUDFWHUtVWLFDV�GRV�FRQWUDWRV�GH�VHJXUR�

 É com base na definição legal e nas características nela encontradas que se 

discorrerá, à luz da doutrina, sobre os contratos de seguro, sempre ressaltando as 

discussões existentes a respeito. 

 

 Os contratos de seguro possuem as seguintes características: 

• BILATERALIDADE 

 É sabido que, quanto à formação, todos os contratos são bilaterais. A 

expressão é aqui utilizada quanto à existência de direitos e obrigações que são 
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recíprocos, constatando-se ser bilateral o contrato de seguro, posto que encerra 

direitos e obrigações para ambas as partes. O segurado deve efetuar o pagamento 

do prêmio, evitar o agravamento do risco e obedecer às demais obrigações 

contratuais; já a empresa seguradora tem por obrigação primordial efetuar o 

pagamento da indenização, em caso de sinistro. 

 Na mesma linha, os ensinamentos de Sílvio Venosa: 

É bilateral ou sinalagmático, porque depende da manifestação de vontade de ambos 
os contratantes, que se obrigam reciprocamente. O segurado assume a obrigação de 
pagar o prêmio e não agravar os riscos, entre outras; o segurador obriga-se a pagar 
o valor contratado em caso de sinistro.71  
 

 Marcello Bittencourt registra que os contratos de seguro trazem “em seu 

cerne condições gerais aprovadas por um órgão governamental - a Susep, existindo 

a possibilidade das partes convencionarem entre si condições especiais, uma vez 

que o risco pode apresentar características peculiares.”72 

 Tal observação aparece com especial importância no que se refere às 

cláusulas que são negociadas pelas partes, visto que o Judiciário costuma tratar 

como de adesão obrigatória todas as cláusulas insertas nos contratos de seguro, 

mesmo aquelas que tenham sido negociadas pelas partes. Deve ser verificado o 

mecanismo de formação do contrato antes de se considerarem como abusivas as 

cláusulas negociadas entre as partes. Não se pode dar a uma cláusula livremente 

contratada o mesmo tratamento dado a uma cláusula padronizada, inserida em 

contrato de adesão apresentado pela seguradora. Sobre o assunto já escreveu 

Rubén Stiglitz: 

Tampoco revisten carácter de abusivas aquellas cláusulas o condicones particulares 
o especiales que hayan sido negociadas por ambas as partes. Se entende que ello 
acontece, cuando al adherente le ha sido possible influir en el contenido de las 
mismas. Obviamente non mencionamos a las condiciones generales como cláuslas 
factibles de ser negociadas, pues es inherente o intriínseco a ellas la falta de 
negociación. De allé que también se denominem ‘cláusulas predispostas’. Vienen 
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redactadas previamente y esta afirmación comporta uma presunción irrefragable. 
En cambio, las condiciones particulares e especiales pueden o no ser predispuestas. 
Si lo son, configurados sus elementos caracterizantespoderán llegar a constituir 
cláusulas abusivas. Caso contrario, al ser negociadas, queda excluída a possibilidad 
del abuso contratual.73 � �

 Fica claro que antes da aplicação de qualquer regra referente aos contratos 

de adesão, deve ser observado, previamente, o modo pelo qual o contrato de seguro 

se formou, para verificar se existiu ou não a aderência. 

• ONEROSIDADE 

 O contrato de seguro é oneroso porque as partes pretendem obter vantagem 

no negócio. Vale ressaltar que muitas vezes são vantagens que não se contrapõem, 

de acordo com a doutrina comentada a seguir por diversos autores. 

Sílvio Venosa:  
 

É oneroso porque cada uma das partes procura uma vantagem patrimonial no 
negócio. O segurado procura obter proteção contra o risco; o segurador recebe o 
pagamento do prêmio e paga o valor previsto na apólice, na ocorrência de sinistro.74 
 

Carlos Roberto Gonçalves: 

É oneroso porque ambos os contratantes obtêm proveito, ao qual corresponde um 
sacrifício. A vantagem para o segurado está na garantia contra os efeitos dos riscos 
previstos no contrato, a qual corresponde a obrigação de pagar o prêmio; para o 
segurador, está no recebimento do prêmio, logo de início, assumindo, em 
contrapartida, a obrigação de pagar a indenização em caso de ocorrência de 
sinistro.75 
 

 O sacrifício efetuado pelas partes é revelado pela obrigação do segurado de 

pagar o prêmio e evitar o agravamento dos riscos, em contrapartida da garantia 

prestada pela empresa seguradora. Fica patente a inexistência de discussão quanto 

à onerosidade dos contratos de seguro. 

• ALEATORIEDADE 
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 A maior parte da doutrina entende ser o contrato de seguro um contrato 

aleatório, existindo a possibilidade de ganhos e perdas para o segurado e o 

segurador. 

 Diz Marcello Bittencourt que “a aleatoriedade é a característica do contrato de 

seguro que se traduz pela possibilidade ou não da ocorrência do risco, dentro do 

período de vigência contratual”.76 

 Alguns autores entendem ser a aleatoriedade a essência dos contratos de 

seguro. É sabido que em todo contrato existe uma álea normal, mas nos contratos 

de seguro o pagamento da indenização é condicionado à existência do sinistro. Não 

se pode conceber contrato de seguro para risco já realizado. O risco futuro e incerto 

é necessário para que o contrato exista. 

  José Vasques ensina que contrato aleatório é aquele onde as partes 

desconhecem, no momento da contratação, as vantagens patrimoniais dele 

decorrentes, afirmando ainda que o desconhecimento da álea é da natureza do 

contrato.77 

 Na mesma linha, Yvonne Lambert-Faivre afirma que o caráter aleatório está 

presente no objeto dos contratos de seguro, que é o risco garantido, concluindo que 

só um risco aleatório pode ser objeto de seguro.78 

 O já clássico Pedro Alvim coloca:  

O seguro é tipicamente um contrato aleatório. Gira em torno do risco, 
acontecimento futuro e incerto cujas conseqüências econômicas o segurado 
transfere ao segurador, mediante o pagamento do prêmio. Se o evento ocorre, uma 
soma bem maior que o prêmio será paga ao segurado; em compensação, reterá o 
segurador a quantia recebida, se o fato não se verificar. Não há equivalência nas 
obrigações, por força da natureza aleatória do contrato. O segurado perde ou ganha, 
mas o segurador escapa a esta condição, não tendo relação a um contrato isolado, 
mas no conjunto dos contratos celebrados, compensando os lucros e as perdas de 
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cada um. Eis por que o seguro é um contrato de massa. Sua estabilidade cresce no 
volume da carteira.79 

 Contudo, apesar da maioria da doutrina entender que o contrato de seguro é 

aleatório, há divergência sobre a matéria. Alguns autores entendem que os contratos 

de seguro só seriam aleatórios em relação aos segurados, figurando como 

comutativos quando vistos pela ótica do segurador. Sobre a discussão, escreveu 

Sílvio Rodrigues que o contrato de seguro não é aleatório para o segurador, já que 

para a empresa o contrato é visto como integrante da massa de contratos 

existentes. Esclarece que quando se tem “apenas um contrato, a álea está presente, 

pois é possível que, em troca de um modesto prêmio recebido, tenha o segurador de 

pagar uma indenização enorme”.80 

 A discussão não pára por aí. Há uma corrente doutrinária, capitaneada no 

Brasil por Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel, que 

defende a comutatividade dos contratos de seguro:  

A comutatividade do contrato tem por base justamente o reconhecimento de que 
a prestação do segurador não se restringe ao pagamento de uma eventual 
indenização (ou capital), o que apenas se verifica no caso de sobrevir lesão ao 
interesse garantido, em virtude da realização do risco predeterminado. Tal 
prestação consiste, antes de tudo, no fornecimento de garantia e é devida durante 
toda a vigência material do contrato. A comutação ocorre entre o prêmio 
(prestação) e a garantia (contraprestação). Ao obter garantia do interesse para a 
hipótese de realização do risco predeterminado (sinistro), o segurado obtém uma 
vantagem ou atribuição patrimonial sem a qual permaneceria em estado potencial 
de dano. É por isso que a garantia, como prestação devida pela seguradora, deve 
estar respaldada em provisões patrimoniais que ausentes caracterizam 
inadimplemento, independentemente da efetiva ocorrência de sinistros.81 
 

 Na mesma linha dos autores supracitados, Fábio Ulhoa Coelho defende a 

comutatividade dos contratos de seguro:  

Classificam-se os seguros entre os contratos comutativos. No passado, a maior 
parte da doutrina os considerava aleatórios, isto é, daqueles contratos em que as 
partes não podem antecipar como serão executados. De fato, nem seguradora e nem 
segurado sabem, ao contratarem, se o risco objeto do seguro irá ou não se 
manifestar em evento danoso. O sinistro é sempre um evento futuro e incerto, e 
exatamente por esta razão as pessoas buscam as seguradoras para se precaverem 
contra seus efeitos. (...) O seguro possui caráter comutativo porque a seguradora 
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deve uma prestação continuada e pode ser, inclusive, responsabilizada, na hipótese 
de administrar mal os fundos constituídos pelos prêmios puros, reduzindo ou 
comprometendo a garantia devida aos segurados. A lei brasileira, ao definir o 
contrato (CC, art.757 - “ Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 
pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 
pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados” ), conferiu-lhe a natureza de 
comutativo. Inexiste álea na obrigação assumida pela seguradora. Enquanto vigorar 
a cobertura, ela é obrigada a administrar os recursos pagos, a título de prêmio puro 
por seus segurados, de modo a poder honrar os compromissos com estes, na 
hipótese de sinistro (cf. Groutel, 2003:254/256). A obrigação da seguradora, em 
outros termos, não é essencialmente a de pagar a prestação devida, mas a de se 
organizar como empresa para garantir este eventual pagamento. Do lado do 
contratante, também não se pode falar em álea: sua obrigação é de pagar o prêmio 
contratado no vencimento e em contrapartida dela recebe a garantia securitária. Há, 
portanto, clara comutatividade no seguro.82 
 

 Apesar da qualidade da doutrina que defende a comutatividade dos contratos 

de seguro, parece que a aleatoriedade é uma das suas características essenciais, 

pois a obrigação principal decorrente do contrato só surge quando o risco é 

realizado através do sinistro. 

 O entendimento dos contratos de seguro como comutativos confunde a 

relação jurídica securitária com a relação econômica, expressada por um “contrato 

de seguro” onde se confronta o total dos gastos da seguradora com a sinistralidade, 

os encargos e tributos, e a receita auferida, que não se confunde em nada com o 

negócio jurídico isoladamente. Em relação a estes, a aleatoriedade é a regra; já em 

relação ao conjunto, pela aplicação das estatísticas e do cálculo das probabilidades, 

os riscos são diminutos e a álea quase que desaparece. 

 Luiz Mendonça esclarece: 

Como parte do todo econômico, o setor de seguro não escapa à regra geral. Seu 
preço é a imagem de cada economia nacional e, portanto, insuscetível a 
comparações internacionais. Aliás, com um complicador extra, na formação do 
preço do seguro intervém um componente VXL�JHQHULV, que é o risco, ou seja, um 
fenômeno de massa. Este componente tem a característica de ser aleatório, casual. 
Em termos estatísticos, porém, isso não quer dizer que o risco deixe de alcançar 
certa regularidade de comportamento. Para isso, a condição indispensável é a 
grande massa de dados, pois quanto maior o universo das observações, tanto mais o 
preço empírico do seguro se aproxima de seu exato valor real. Daí o imperativo de 
que a atividade seguradora seja exercida na mais alta escala possível, já que o preço 
do seguro decresce com a expansão do mercado pela maior estabilidade, que assim 
adquire o comportamento de risco.83 
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 É evidente que os contratos de seguro têm em seu conjunto os valores dos 

prêmios fixados a partir de dados estatísticos, de modo que a soma dos prêmios 

percebidos em um determinado grupo, associada ao valor dos prêmios arrecadados, 

deve ser superior ao índice de sinistralidade somado aos custos, incluindo-se 

tributos, encargos e lucro.  

 Ressalta-se que a aleatoriedade em relação à seguradora é minorada pela 

figura do resseguro, mas está presente em relação a cada contrato visto 

isoladamente.   

 Comentando a lei espanhola dos contratos de seguro, Fernando Sanchez 

Callero relata que não faltaram autores contrários à classificação dos contratos de 

seguro como aleatórios, mencionando que vários argumentos foram levantados para 

defender a natureza comutativa destes contratos.84 

 Os defensores do caráter comutativo dos contratos de seguro argumentam 

que por meio de um contrato aleatório, os contratantes podem obter um ganho ou 

uma perda, sendo que os contratos de seguro não objetivam um ganho por parte do 

segurado, além do fato da empresa seguradora não considerar o contrato 

individualmente, mas a massa de segurados, inexistindo risco de perdas como 

conseqüência destes contratos. 

 Esses argumentos não são suficientes para convencer acerca da natureza 

comutativa dos contratos. Em sendo assim, não se pode deixar de concordar com 

Fernando Sanchez Calero, quando ele diz: 

Este contrato es aleatório porque en el momento de su conclusión “ las partes no 
sabén cuáles poderán ser las consecuencias econômicas de la verificación del 
siniestro y, además, muy frecuentemente, se ignora por completo si este se 
verificará, así que puede suceder que el asegurador, aun habiendo cobreado las 
primas, no deba pagar la indemnización o bien que la quantia de la indemnización 
sea más modesta que las primas o, al contrario, que sea mucho mayor” . Esta 
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aleatoriedad se produce también em los contratos de seguro de vida, ya que em 
éstos el pago de la indeminzación dela segurador depende de que se produzca um 
hecho futuro e incierto (como sucede en el supuesto de seguros temporales para el 
caso de muerte y en los de sobrevivencia), o bien de un evento futuro del que es al 
menos incierto el momento em que há de realizarse (...).85   
 

• CONSENSUALIDADE 

 Através do que se estabelece no Código Civil brasileiro de 2002, inexistem 

quaisquer dúvidas sobre o caráter consensual do contrato de seguro. Isto está 

expresso no próprio texto legal: “art.758 - O contrato de seguro prova-se com a 

exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento 

comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Inexiste, portanto, a 

necessidade de expedição da apólice para a validade do contrato, que poderá ser 

provado inclusive pelos comprovantes de pagamento do prêmio”. 

 Ernesto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel 

sintetizam: 

O novo texto reforça a consensualidade do contrato de seguro, até porque se refere 
à apólice e aos demais documentos para a prova, e não para a substância do 
negócio. Conjuga-se a regra (art. 758) com o disposto no art. 107, pelo qual a 
validade da declaração só depende de “ forma especial quando a lei expressamente a 
exigir” . Impossível, dessa forma, insistir em caracterizar o contrato de seguro como 
formal.86 
 

 São interessantes as considerações de Carlos Roberto Gonçalves, referindo-

se ao fato da forma escrita ser exigida apenas DG�SUREDWLRQHP, ou seja, como prova 

pré-constituída, não sendo, porém, essencial, visto que a parte final do art.758 

também considera perfeito o contrato, desde que o segurado tenha efetuado o 

pagamento do prêmio. A falta de apólice é, portanto, suprível por outras provas, 

especialmente a perícia feita nos livros do segurador.87 

                                                
85 CALERO, Fernando Sanchez. /H\� GH� &RQWUDWR� GH� 6HJXUR� �� &RPHQWiULRV� D� OD� /H\� �������� \� D� VXV�
PRGLILFDFLRQHV. Pamplona: Aranzadi, 1999. p. 40.  
86 TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B. e PIMENTEL, Ayrton. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR�
GH�DFRUGR�FRP�R�1RYR�&yGLJR�&LYLO�EUDVLOHLUR� 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.42. 
87 GONÇALVES, Carlos Roberto. 'LUHLWR�&LYLO�EUDVLOHLUR��v. III. São Paulo: Saraiva, 2004. p.476. 
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 Durante muito tempo, os contratos de seguro eram contratos formais, só se 

perfazendo com a expedição da apólice. Esta caracterização era de especial 

importância, no momento em que a atividade seguradora engatinhava, dispondo 

apenas de instrumentos precários para controlar a expedição das apólices e o 

pagamento das indenizações. 

 Com o passar do tempo, deixou de existir justificativa plausível para os 

contratos de seguro serem tratados como contratos formais, até mesmo por terem 

surgido outros meios de  

provar a contratação, não havendo necessidade de expedição da apólice para 

comprovar a formação do vínculo. 

Na mesma linha, a doutrina portuguesa: “Não implicando o contrato de seguro 

qualquer ato material de que dependa sua validade, considera-se como consensual, 

no sentido de que o negócio fica perfeito com o simples acordo das partes”.88 

E também a doutrina francesa, dispondo que o contrato de seguro é 

consensual, sendo o consentimento das partes necessário e suficiente para a 

formação e validade do contrato.89  

 Inexiste qualquer dúvida acerca do caráter consensual dos contratos de 

seguro no Direito brasileiro. 

• ADESIVIDADE 

 Os contratos de seguro são, em geral, contratos de adesão, com suas 

cláusulas predispostas pelas seguradoras, restando aos segurados aderir ou não ao 

clausulado. Pedro Alvim explica:  

O contrato de adesão não surge como capricho de uma das partes para fazer valer 
sua vontade preponderante. É a própria natureza da atividade econômica que 
inspira sua criação. Na verdade, o aspecto multitudinário - ensina Bessone - 

                                                
88 VASQUES, José. &RQWUDWR GH� 6HJXUR� ��1RWDV�SDUD�XPD� WHRULD� JHUDO. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. 
p.106. 
89 LAMBERT-FAIVRE, Yvonne. 'URLW�GHV�$VVXUDQFHV� 11a ed. Paris: Dalloz, 2001. p.180. 
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assumido por algumas relações contratuais (transporte, seguro, diversões públicas 
etc) é que as submete a uma regularização uniforme, imposta pela conveniência e 
celeridade na conclusão dos negócios, sendo formulada por uma das partes, 
precisamente, aquela em cujas mãos, como nota Carnelutti, unificam-se, em feixe, 
os múltiplos fios que a vinculam, destacadamente a cada um dos seus inúmeros e 
indetermináveis co-contratantes. (...) O contrato de seguro realmente está incluído 
entre os contratos de adesão. Realmente o segurado não participa da elaboração de 
suas condições gerais. Foram elas preparadas pelo segurador, tendo em vista a 
experiência de cada ramo.90 
 

Ora, o contrato de seguro não deixa margens de negociação ao segurado, 

que é submetido às condições gerais do seguro, tendo tão somente a opção de 

subscrever ou não a proposta de seguro. É exemplo clássico do contrato de adesão, 

restando ao segurado a possibilidade de aderir ou não ao clausulado apresentado 

pelo segurador.91 

 O contrato de seguro é elaborado e impresso pelo segurador, sendo que o 

segurado tem a opção de aderir ou não às condições gerais que lhe são ofertadas. 

José Vasquez ainda reforça que a “característica central do contrato de seguro é a 

adesividade, porque uma das partes se limita a aderir aos termos que lhe são 

propostos, não ajustando todos os pontos do contrato”.92 

Não se deve confundir a adesão às cláusulas gerais com a possibilidade de 

se ter cláusula especial em relação a determinados contratos, sobretudo quando há 

peculiaridades no objeto segurado, exigindo condições especiais - por exemplo, o 

seguro sobre danos causados ao rosto e ao corpo de uma modelo ou à integridade 

física de um jogador de futebol. 

• BOA-FÉ 

 O Código Civil de 1916 consagrou diversas normas versando sobre a boa-fé, 

sempre a relacionando com institutos específicos e não a figurando como cláusula 

                                                
90 ALVIM, Pedro. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.134-135. 
91 GONÇALVES, Carlos Roberto. 'LUHLWR�&LYLO�%UDVLOHLUR��9RO��,,,. São Paulo: Saraiva, 2004, p.475. 
92 VASQUES, José. &RQWUDWR GH� 6HJXUR� ��1RWDV�SDUD�XPD� WHRULD� JHUDO. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. 
p.108. 
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geral. A boa-fé objetiva já estava presente nos artigos referentes aos contratos de 

seguro, especialmente nos artigos 1444 e 1445 do CCB de 1916. 

 A boa-fé aparece no Direito sob diversas maneiras, como princípio, regra ou 

limite. O Código Civil brasileiro de 2002, inspirado nos princípios da eticidade e da 

socialidade, consagra a boa-fé em vários artigos. 

 No que tange especificamente ao Direito Contratual, a cláusula geral de boa-

fé, esculpida no art. 422 do Código Civil, dispõe: os contratantes são obrigados a 

guardar, na conclusão e na execução do contrato, os princípios de probidade e boa-

fé. Também o Código Civil de 2002, no art.765, consagra a boa-fé objetiva no 

tocante aos contratos de seguro. O segurado e o segurador são obrigados a 

guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé, tanto a 

respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ela concernentes.  

 É importante salientar que, em Roma, apenas a boa-fé subjetiva era 

conhecida, sendo que seu processo de objetivação se deu no Direito Germânico, 

conhecendo um notável desenvolvimento que levou, inclusive, ao aparecimento de 

institutos derivados da tutela da confiança. 

 Vale ressaltar que no Direito atual, a boa-fé objetiva possui uma maior 

importância, dela derivando regras de probidade e lealdade que se institucionalizam 

no dia-a-dia, passando a regrar determinados comportamentos. 

 A boa-fé pode ser definida como: 

Um dos princípios básicos do seguro. Este princípio obriga as partes a atuar com a 
máxima honestidade, na interpretação dos termos do contrato e na determinação do 
significado dos compromissos assumidos. O segurado se obriga a descrever, com 
clareza e precisão, a natureza do risco que deseja cobrir, assim como ser verdadeiro 
em todas as declarações posteriores, relativas a possíveis alterações do risco ou a 
ocorrência de sinistro. O segurador, por seu lado, é obrigado a dar informações 
exatas sobre o contrato e a redigir o seu conteúdo de forma clara, para que o 
segurado possa compreender os compromissos assumidos por ambas as partes. Este 
princípio obriga, igualmente, o segurador a evitar o uso de fórmulas ou 
interpretações que limitem sua responsabilidade perante o segurado.93 

                                                
93 Verbete boa-fé LQ 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV� 2ª ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2000. 
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 Por esse motivo, Pedro Alvim afirma: 

A boa-fé deve presidir à formação de todos os contratos. Corresponde a um estado 
de espírito em harmonia com a manifestação de vontade que vinculou as partes 
contratantes. É a intenção pura, isenta de dolo ou malícia, manifestada com 
lealdade e sinceridade, de modo a não induzir a outra parte em erro. Não constitui 
um privilégio do contrato de seguro, mas aí é reclamada com maior insistência, 
dada a relevância de que se reveste na formação e execução do negócio. Os autores 
são unânimes em sublinhar a especial significação da boa-fé no contrato de 
seguro.94  
 

 Não diferem também os ensinamentos de Sílvio Venosa, quando afirma que a 

boa-fé se afigura como princípio basilar do Direito Contratual, estando prevista tanto 

no Código Civil de 2002 como no CDC.95 

 A exigência de boa-fé nos contratos de seguro não é prerrogativa exclusiva 

da lei brasileira, sendo que, na maioria das legislações, há obrigação de segurado e 

segurador agirem de boa-fé, nas tratativas e durante a vigência dos contratos de 

seguro. Neste sentido, a seção 13 do Insurance Contracts Act australiano é 

representativa.96 

 Na mesma linha, a doutrina portuguesa explica que a classificação dos 

seguros como de boa-fé é da maior importância, pois a formação do contrato é 

baseada nas informações prestadas pelo segurado, exigindo-se a XEHUULPDH� ERQD�
ILGHL�(máxima boa-fé) tanto do segurado, como do segurador.97 

 E também Yvonne Faivre-Lambert afirma que a qualificação dos contratos de 

seguro como de boa-fé ressalta a necessidade de lealdade por parte do segurado, 

para que seja possível a manutenção da equidade na relação contratual.98

 Pelos motivos expostos é que o contrato de seguro considera-se de máxima 

                                                
94 ALVIM, Pedro. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.130. 
95 VENOSA, Sílvio. 'LUHLWR�&LYLO� 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.379. 
96 MANN, Peter. $QQRWDWHG�,QVXUDQFH�&RQWUDFWV�$FW� 4th ed. Sidney: LawbookCo, 2003. p.36.  
97 VASQUES, José. &RQWUDWR GH� 6HJXUR� ��1RWDV�SDUD�XPD� WHRULD� JHUDO. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. 
p.108. 
98 LAMBERT-FAIVRE, Yvonne. 'URLW�GHV�$VVXUDQFHV. 11a ed. Paris: Dalloz, 2001. p.184. 
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boa-fé, ficando as empresas seguradoras e os segurados obrigados a agir com 

probidade, sem a quebra das legítimas expectativas da outra parte. 

 

����$�QDWXUH]D�MXUtGLFD�GRV�FRQWUDWRV�GH�VHJXUR�
 Não se poderia avançar sem fazer referências, ainda que breves, às teorias 

que tentam explicar a natureza jurídica dos contratos de seguro. 

 As teorias unitárias pretendem explicar os seguros de danos e os seguros de 

pessoas pela mesma lógica, considerando que seguros como os de vida 

caracterizar-se-iam pelo pagamento de indenização com danos predeterminados. 

 Seguindo a mesma linha, a teoria da indenização afirma que o seguro de vida 

também objetivaria a reparação de um dano, deixando sem explicação os seguros 

de vida. Pontes de Miranda ensina que “a teoria da indenização assecurativa deve 

ser posta de lado, não só por ser obsoleta, como por ser fora da vida jurídica. Pode 

haver e pode não haver indenização”.99 

 Já a teoria da necessidade eventual caracteriza o seguro como um meio para 

satisfazer às necessidades decorrentes de um evento danoso. Apresenta, portanto, 

o mesmo problema das anteriores, vinculando o seguro aos danos e deixando sem 

explicação os seguros previdenciários. 

 Pontes de Miranda fala também da teoria do fim ou da necessidade, 

caracterizando-a pela necessidade de uma soma ou valor, eventualmente, em caso 

incerto. E ensina que esta teoria apresenta-se mais evoluída, pois alberga fatos 

distintos como a perda de um bem ou a sobrevida. A crítica dirigida a esta teoria é 

que, por vezes, a necessidade pode não mais existir, como no caso de um contrato 

de seguro por sobrevida para uma pessoa muito rica. 

                                                
99 MIRANDA, Pontes. 7UDWDGR�GH�'LUHLWR�3ULYDGR� 2ª ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1964. p.273. 
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 Fala-se também na teoria da transferência do risco, que explica os seguros 

sob a ótica de que os riscos segurados seriam transferidos do segurado ao 

segurador. Contudo, apenas são transferidas ao segurador, total ou parcialmente, as 

conseqüências econômicas patrimoniais decorrentes do sinistro, podendo 

remanescer responsabilidade do segurado nos casos em que os danos ultrapassem 

as garantias previstas na apólice. 

 A teoria da empresa enxerga o contrato de seguro não pelo prisma individual, 

colocando que a participação do segurado na empresa obedece ao cálculo das 

probabilidades. Esta teoria costuma ser adotada por aqueles que entendem ser o 

seguro um contrato comutativo. 

 Acredita-se que a teoria da empresa confunde o contrato de seguro, que deve 

ser qualificado individualmente, com a operação de seguro correspondente à 

atuação da empresa  

seguradora, levando em consideração a massa dos segurados. É a vertente que 

confunde o contrato de seguro com a atividade econômica securitária em conjunto. 

 Merece referência a teoria da promessa de capital, que pretende explicar os 

seguros como uma promessa de capital, afirmando que seu caráter indenizatório 

não é essencial. Os que se filiam a esta teoria minimizam a importância do risco nos 

contratos de seguro. Pontes de Miranda fala ainda da teoria da promessa abstrata, 

que “atém-se à promessa do segurador, no tocante à prestação dependente de fato 

incerto. O que se presta é em dinheiro ou avaliável em dinheiro”.100 

 O mesmo autor descreve que a teoria da previdência ou da pré-eliminação da 

álea destaca a aleatoriedade como caracterizadora dos contratos de seguro, que 

objetivariam a eliminação da álea, ficando o segurador obrigado, mediante o 

                                                                                                                                                   
 
100 MIRANDA, Pontes. 7UDWDGR�GH�'LUHLWR�3ULYDGR� 2ª ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1964. p.273. 
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pagamento do prêmio, a satisfazer às necessidades do segurado em caso de 

ocorrência de sinistro.  

 Há, por fim, a teoria dualista, que é aqui bem explicada por José Vasques: 

A teoria dualista distingue os seguros de danos dos seguros de pessoas, assumindo 
uma função indenizatória para o primeiro e uma função de previdência e poupança 
individual para o segundo. A principal crítica desta teoria é que, a partir da sua 
função econômico-social, não se fornece um critério jurídico unitário (...).101 

 

 Essa crítica pode ser rechaçada com o argumento de que um tipo contratual, 

no caso o contrato de seguro, pode ter funções econômico-sociais diversas, embora 

com um arcabouço jurídico uno, o que resultaria no fato de um único tipo de contrato 

poder ter duas vertentes, se observado por uma ótica crítica, de cunho econômico. 

Com tal raciocínio, afasta-se a crítica e prestigia-se a corrente doutrinária, que 

assegura a unidade da natureza jurídica dos contratos de seguro, quer sejam de 

danos, quer sejam de pessoas. 

Parece que no atual estágio dos estudos do Direito Securitário, a teoria 

dualista responde melhor às indagações dos doutrinadores, alcançando os seguros 

de danos e os seguros de pessoas. 
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 O movimento da análise econômica do Direito surge nos Estados Unidos 

como uma resposta dos meios acadêmicos ao imobilismo que acompanhava os 

estudos do Direito. Os professores de Direito limitavam-se a discutir os casos 

resolvidos pelos tribunais, falando-se inclusive de uma chamada “lei do caso”. O que 

os americanos denominam de análise econômica do Direito é um movimento que 

tenta quebrar a visão mais tradicional do Direito, procurando fixar um liame entre o 

econômico e o jurídico, embora bem distante da visão marxista, que enxerga no 

Direito um mero instrumento para legitimar a dominação econômica. 

 O referido movimento objetiva estudar o Direito à luz da Economia, buscando 

sempre a efetividade do mercado. É, sem dúvida, uma reação à visão isolacionista, 

conservadora, não interdisciplinar do Direito. Nesta dissertação, o foco recai, 

especificamente, no Direito Contratual, contudo não desconhecendo que a análise 

econômica do Direito tem como objeto os mais distintos campos da ciência jurídica - 

a propriedade, o processo, o Direito da Concorrência, o Direito Penal etc. A 

criminalização de infrações tributárias como instrumento para compelir os 

inadimplentes ao recolhimento dos tributos e a previsão de pagamento como causa 

de extinção da punibilidade são exemplos da utilização econômica do Direito. 

 O relacionamento entre Direito e Economia está sintetizado nas palavras de 

Elizabeth Farina: 

O arcabouço legal e os seus instrumentos de HQIRUFHPHQW fornecem um conjunto de 
incentivos aos tomadores de decisão econômica, definem estratégias e têm efeitos 
não triviais sobre a eficiência econômica. Arranjos institucionais não são neutros 
em relação ao uso dos recursos econômicos, como gostariam os economistas para 
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justificar modelos que não contemplam tais especificidades. Decisões judiciais que 
buscam fazer justiça desdobram-se em efeitos sobre a eficiência econômica.102 

  

E Raffaele De Giorgi complementa: 

Alarga-se, por intermédio da jurisprudência, a capacidade de aprendizagem do 
sistema jurídico e, com isso, estende-se a tendência de repolitizar temas do risco 
que a política havia despejado sobre o Direito. Mas a tendência que mais 
largamente se afirma é aquela de uma transferência do tratamento do risco. O risco 
monetariza-se, porque a Economia pode tolerar limitadamente a externalização do 
risco, efetuada por outros sistemas sociais, ativando formas de securitarização do 
risco, as quais, por sua vez, incrementam atitudes de risco.103 
 

 Nesse sentido, observem-se os reflexos sobre as decisões judiciais, 

sobretudo nos casos de massa, acerca do reajuste de preços controlados como as 

tarifas públicas, as prestações dos planos de saúde etc. Inúmeros exemplos do 

reflexo na economia dessas decisões poderiam ser apontados, entre outros a 

limitação das correções dos contratos de financiamento pactuados em moeda 

estrangeira e o reconhecimento das diferenças de correções de saldos do FTGS, 

gerando ônus para as empresas, tendo em vista a alteração da legislação para 

possibilitar os pagamentos.  

 Vale ressaltar que o fenômeno contratual demorou a ser estudado pela 

Economia. Esclarece Paulo Furquim de Azevedo: 

A explicação está nos pressupostos em que se assentava a parte mais influente da 
teoria econômica. Em seus modelos abstratos, a Economia supunha que as 
interações econômicas eram feitas por pessoas com capacidade cognitiva ilimitada, 
que tinham à sua disposição, sem custos, toda a informação relevante de que 
necessitavam. Adicionalmente, assumia-se que o Sistema Judiciário poderia ser 
utilizado sem custos, de tal forma que os termos estabelecidos nas trocas ou nas 
interações entre as pessoas seriam forçosamente cumpridos. Nesse mundo analítico 
não havia custos de se comprar ou vender, de se fazer um contrato entre empresas 
ou mesmo de se contratar os empregados de uma firma. Em outras palavras, 
embora o conhecimento vigente pudesse explicar alguns importantes fenômenos 
econômicos, supunham-se, implicitamente, que os custos de transação eram 
negligenciáveis. Não havendo custos em se transacionar, é pouco relevante discutir 
o modo pelo qual a transação é feita, ou seja, qual é o desenho dos contratos para 
cada transação.104 

                                                
102 ZYLBERSZTAJN, Décio e SZTAJN, Rachel. 'LUHLWR�H�(FRQRPLD���$QiOLVH�(FRQ{PLFD�GR�'LUHLWR�H�GDV�
2UJDQL]Do}HV. Rio de Janeiro: El Sevier, 2005. p.XII. 
103 DE GIORGI, Rafaelle. O Direito na sociedade de risco LQ 5HYLVWD�2SLQLmR�-XUtGLFD� ano III, n.5, 2005.1. 
Fortaleza: Gráfica e Editora LCR Ltda. p.391. 
104 ZYLBERSZTAJN, Décio e SZTAJN, Rachel. 'LUHLWR�H�(FRQRPLD���$QiOLVH�(FRQ{PLFD�GR�'LUHLWR�H�GDV�
2UJDQL]Do}HV. Rio de Janeiro: El Sevier, 2005. p.114. 
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  É de se ressaltar, no entanto, que a partir do final dos anos 60, a Economia 

passou a inserir entre os objetos das suas preocupações os custos relacionados às 

transações.  

O movimento da análise econômica do Direito intenciona que as regras 

jurídicas permitam a otimização dos recursos e o melhor funcionamento dos 

mercados. O enfoque econômico é prevalecente, o que leva alguns autores a falar 

da decadência do Direito como disciplina autônoma; melhor seria falar, ou 

reconhecer, que o ordenamento jurídico sofre uma forte influência do elemento 

econômico. 

 Não se nega o valor do movimento da análise econômica do Direito, mas não 

se pode esquecer, entretanto, que a função dos tribunais não é a maximização da 

economia, mas a resolução de conflitos e a pacificação social, inexistindo razão para 

se falar em decadência da ciência do Direito. A Economia não é e nem deve ser o 

único pilar do Direito; o social também é um elemento de ponderação.  

 Os estudos da análise econômica do Direito dirigiam-se, especialmente, aos 

juristas, juízes e tribunais. Nos países de tradição romana, estes estudos não 

perdem importância, mas é possível que se dirijam primordialmente aos legisladores, 

já que só eles podem, em princípio, modificar as regras postas. É importante lembrar 

que o julgador complementa o sentido da norma ao concretizá-la. Observe-se que o 

STJ, último intérprete da lei federal, assegura ao promitente comprador de imóvel, 

mesmo quando a escritura não estiver registrada, o Direito de Propriedade contra os 

credores do vendedor, apesar do texto do Código Civil de 1916. É uma interpretação 

social construtiva da norma. 

 Discorrem Hans-Bernd Schafer e Claus Ott sobre a análise econômica do 

Direito: 
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Uma materia central de la ciência económica consiste em saber como debe utilizar 
uma sociedad los recursos limitados de que dispone, para conseguir el mayor grado 
posible de satisfación de las necesidades. Uma economía es eficiente en la medida 
em que lo consiga. En otro caso despilfarra sus recursos. Dado que evitar el 
despildarro constituye un objetivo económico conveniente e importante, una 
materia fundamental de la economía normativa y de la teoria de política económica 
consiste em proponer reglamentaciones e instituciones cuya existencia promueva la 
eficiência em la utlilización de los recursos. El análisis económico de Derecho 
aplica este punto de vista a las normas del Ordenamento jurídico considerando 
como tarea legítima y necesaria de la ciencia jurídica, analizar em qué medida las 
reglamentaciones jurídicas evitan el despilfarro de recursos y aumentan la 
eficiência.105 
 

 Seria tarefa da análise econômica do Direito, segundo os supracitados 

autores, o estudo dos efeitos da estrutura jurídica sobre a eficiência, na aplicação 

dos recursos, além de como deve ser concebida esta estrutura jurídica para dar 

maior eficiência à utilização dos recursos econômicos.  

Outrossim, a análise econômica do Direito tem como objetivo principal a 

dinamização da economia em busca da eficiência, preocupando-se com a melhor 

utilização possível dos recursos, sendo que nos contratos de seguro um pagamento 

módico pode proporcionar garantia para um grande risco. 

 É nesse cenário que os contratos de seguro são estudados pelo movimento 

da análise econômica do Direito, demonstrando que o custo do prêmio, por vezes, é 

preferível ao risco de um grande sinistro. 

 Sobre o tema, Richard Posner diz: 

Una pérdida que puede evitarse por um gasto menor que la perdida esperada es 
prevenible, pero no de todas las perdidas son prevenibles em este sentido; (...) Sin 
emargo, mediante el asseguramiento poderían reducirse los costos creados por el 
riesgo de la perdida. El asegurado cambia la posibilidad de una perdida por um 
costo más pequeno pero cierto(la prima del seguro).106     
 

 Do exposto, vê-se claramente que a preocupação dos autores que se filiam à 

análise econômica do Direito é com a maximização da economia, sem muito 

enfoque para a defesa do consumidor, que é vista tão somente como um custo a ser 

                                                
105 SCHAFER, Hans-Bernd e OTT, Claus. 0DQXDO�GH�DQiOLVLV�HFRQyPLFR�GHO�'HUHFKR�&LYLO. Madrid: Editorial 
Tecnos, 1991. p.21. 
106 POSNER, Richard A. (O� DQiOLVHV� HFRQyPLFR� GHO� 'HUHFKR. México, D.F: Fundo de Cultura Económica, 
2000. p. 102. 
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absorvido pela partes contratantes. Salienta-se ainda que a hipertrofia da 

preocupação com o econômico tem estado presente na regulação de serviços 

econômicos desestatizados. 

 Indaga-se, então, como seria o contrato de seguro perfeito. Talvez aquele 

onde o segurado pagasse o menor prêmio a garantir o pagamento das indenizações, 

declarando o risco conhecido da boa-fé, associado à perfeita administração do fundo 

comum pelo segurador, com a geração de lucro. 

 O já citado Richard Posner bem explica que todo contrato traz em si um risco 

para as partes e os seguros surgem como uma maneira de prevenir as incertezas do 

futuro, que poderiam vir a comprometer as partes.107  

 A preocupação com os seguros é tão somente a possibilidade de minimizar 

um dano eventual de elevada monta, em troca do pagamento de uma prestação 

menos significativa chamada prêmio.  

 Para os adeptos da análise econômica do Direito, o Direito Contratual é um 

facilitador de transações econômicas, que permite o desenvolvimento da economia 

com uma certa margem de segurança. Por tal motivo, “el Derecho Contractual es 

comparable em su función al dinero. Sin ambos también podría haber comercio e 

intercâmbios, pero a um nível muy reducido”.108 

 Os partidários da análise econômica do Direito afirmam que o contrato seria 

perfeito se as partes estivessem de acordo sobre todos os riscos associados à sua 

execução. Contudo, Hans-Bernd Schafer e Claus Ott advertem que o contrato 

perfeito é tão somente um modelo perfeito, pois “los altos costes de transacción, 
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especialmente los de información, solo posibilitan contratos cuyos riesgos están 

incompletamente especificados”.109 

 A análise econômica do Direito deve ser levada em conta por fornecer 

subsídios ao Judiciário, na resolução dos casos levados ao seu conhecimento, como 

será visto no próximo capítulo, que trata da assimetria de informações.  

 Pode-se, então, pensar que os contratos de seguro demandam uma atenção 

especial dos seus estudiosos, uma vez que todo contrato possui risco, sendo que, 

nos seguros, o risco se constitui em um dos seus elementos essenciais, exigindo 

das partes a máxima lealdade e boa-fé. 

 Tanto é assim que segurados e seguradores são obrigados a agir de boa-fé, 

cabendo a estes últimos a obrigação de redigir os contratos, de maneira clara, para 

permitir sua compreensão pelos segurados e a estes o dever de declarar o risco 

conhecido e evitar o seu agravamento. Estes tópicos serão desenvolvidos no 

capítulo seguinte. 

 Hans-Bernd e Ott Claus afirmam que o objetivo da análise econômica do 

Direito é reconstruir o contrato perfeito e “imputar los riesgos sobre los que las partes 

no se han puesto de acuerdo, expresa o tácitamente, de tal forma, que se 

maximicen las ventajas del contrato en la situación H[�DQWH a su conclusión”.110 

 O contrato de seguro tem para essa escola a finalidade de reduzir os custos 

de um risco potencial, que possa converter-se em dano, mostrando às pessoas que 

têm aversão ao risco a possibilidade de pagar o prêmio do seguro em troca de 

garantia. Sobre o tema, esclarecem Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld, LQ�YHUELV: 

As pessoas diferem em sua disposição de assumir riscos, outras os apreciam, 
enquanto outras se mostram neutras. De um indivíduo que prefira uma renda 
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garantida a um emprego de risco, com a mesma renda esperada, diz-se que ele tem 
aversão a riscos. (...) A aversão a riscos é uma atitude muito comum. Para observar 
o fato de que a maioria das pessoas tem aversão a situações arriscadas durante a 
maior parte do tempo, basta ver como as pessoas se protegem contra os riscos 
adquirindo seguros. A maioria não só adquire seguro de vida, como também 
seguro-saúde e seguro de automóveis, procurando também ocupações que ofereçam 
salários relativamente estáveis.111 
 

Nessa linha, os ensinamentos de Robert Cooter e Thomas Ulen, quando 

afirmam que uma das questões mais importantes no que se refere à aversão ao 

risco e à possibilidade dos indivíduos pagarem uma determinada soma para evitar 

as conseqüências de resultados incertos é a troca de um pagamento pequeno por 

uma garantia de valor elevado.112  

O seguro é expressão da lei dos grandes números, sendo que os segurados 

costumam contratar com empresas de grande porte, que têm a possibilidade de 

mensurar o risco subscrito em função da grande massa de segurados. Robert 

Pindyck e Daniel Rubinfeld esclarecem que a capacidade de evitar os riscos:  

É baseada na lei dos grandes números, a qual nos diz que, embora acontecimentos 
singulares possam ser aleatórios e bastante imprevisíveis, o resultado médio de 
muitos acontecimentos similares poderá ser previsto. Por exemplo, eu poderia não 
ser capaz de prever se uma moeda jogada para o alto apresentaria cara ou coroa, no 
entanto sei que quando muitas moedas são jogadas para o alto, aproximadamente 
metade delas cai apresentando cara, e a outra metade coroa. De modo semelhante, 
se estiver vendendo seguro de automóveis, não poderei prever se um determinado 
motorista irá se acidentar, contudo estarei razoavelmente certo, ao me basear em 
fatos ocorridos, quanto ao número de acidentes que poderá ocorrer em grandes 
grupos de motoristas.113 
 

 Hans-Bernd Schafer e Claus Ott expõem: 

Los potenciales perjudicados actuán de forma adversa al riesgo, es importante que 
los seguros solo se lleven a cabo com una configuración  privada de las relaciones 
jurídicas. Los costes del seguro com reintegro de um dano, con um número 
suficientemente alto de asegurados, tendrían que ser iguales al valor previsto del 
dano por asegurado multiplicado por él número de éstos. Puesto que el seguro 
produce otros costes, solo se llevará a cabo contractualmente si existe 
disponibilidad para pagar las primas que sobre pasen el valor previsto de dano. Solo 
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entonces se acordaria em el marco de  um contracto perfecto para cobrir los riesgos 
inevitables.114 
 

 A transferência do risco da esfera do segurado para a seguradora, através do 

pagamento do prêmio, é expressão do mutualismo, que permite a repartição dos 

danos por um grande número de segurados. É um dos pilares que sustentam os 

seguros, onde os prejuízos são suportados pelo fundo comum formado pelos 

prêmios pagos pelos segurados.115 Pode-se, então, concluir que um dos traços 

característicos da hodierna sociedade é: 

O fato de termos, de certa maneira, conquistado a confiança pelas técnicas do 
seguro, pelas técnicas do risco, que são técnicas exatamente opostas às técnicas do 
medo, às técnicas da ameaça. São técnicas de projetos, técnicas de empresa, 
técnicas de responsabilidade, técnicas de coragem, onde a postura com relação ao 
risco é tomá-lo, é defrontá-lo. Não se deve fugir quando se está diante do risco; o 
risco pode ser assumido. Isto, evidentemente, não em qualquer circunstância, e sim 
de maneira prudente, de maneira racional, de maneira responsável.116 

  

São as empresas de seguros que através da utilização da técnica securitária 

vão permitir aos consumidores de seus produtos uma maior tranqüilidade para o 

desenvolvimento de atividades de risco, permitindo ainda a estes segurados o 

emprego de seus capitais em atividades que, sem o seguro, não seriam sequer 

desenvolvidas. É importante lembrar o caso do seguro de acidente de trabalho, onde 

as atividades de maior risco podem ser desenvolvidas com maior tranqüilidade; as 

empresas recolhem mensalmente a contribuição social para a previdência social, 

desaparecendo o risco do passivo de indenizações em função de acidentes nos 

locais de trabalho. Este tipo de seguro é um exemplo de atividade economicamente 

rentável, tanto que durante a tramitação do projeto que levou à promulgação da 

EC/41, houve uma tentativa de reprivatizá-lo. 
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 As idéias advindas dos filiados à análise econômica do Direito encontram 

aplicação prática na atuação dos tribunais. A este respeito, Richard Posner enfatiza:  

Entender la función de seguro de los contratos facilita la comprensión del derecho 
de los contratos de seguro. Veamos el principio de que los contratos de seguro 
deben interpretarse em contra de asegurador. Esto podría parecer paternalista ou 
sentimental, pero existe um argumento económico para ello. La cobertura del 
seguro será menos extensa de lo que parecía si las ambiguedades de la póliza de 
seguro se resuelven en contra del asegurado. Además, lla compañia de seguros 
podría ser la mayor responsable de este riesgo. Por supuesto, si todas las dudas de 
interpretación se resuelven em contra de la compañia aseguradora serán mayores 
sus costos y por ende sus primas. Sin embargo, esto solo significa que ela segurado 
está comprando um seguro adicional, y probablemente el seguro que desea. Pero 
supongamos ahora que la ambiquedad se refiere a la posibilidad de que ela 
segurado pueda recuperar algo de la compañia de seguros em los términos de la 
póliza, aunque obtenga el pago de daños que compense totalmente el riesgo contra 
el que se aseguró. Si esta ambiquedad se resuelve em favor dela segurado, ello 
transformará al contrato de seguro en una especie de billete de loteria que paga 
doble si usted gana.117 
 

 O mesmo Richard Posner demonstra que, inicialmente, os contratos de 

seguro eram interpretados em prol da empresa seguradora, sempre se considerando 

o segurado como responsável pelas deficiências ocorridas na formação do contrato. 

 Afora isso, todo ato do segurado que acarretasse o agravamento do risco era 

considerado uma causa para a perda da indenização. Esses atos que agravavam o 

risco eram considerados desvios de conduta e isentavam o segurador do pagamento 

da indenização. 

 Contudo, como já exposto, os tribunais foram modificando essa orientação, 

ficando claro que a interpretação em prol da seguradora feria a materialidade 

subjacente ao contrato, eliminando a expectativa do segurado de receber a 

indenização. 

 É possível encontrar no Direito Positivo normas que consagram e refletem as 

idéias da escola da análise econômica do Direito. Estabelece o art.423 do Código 

Civil que quando houver, no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao segurado; já no 
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art.47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de uma maneira mais 

favorável ao consumidor. 

 Nesses artigos, constata-se que é mais fácil para o fornecedor quantificar as 

perdas eventualmente existentes por divergências de interpretação, do que imputar 

ao consumidor a frustração de uma expectativa adquirida no momento da formação 

do contrato. 

 Apesar da interpretação mais favorável ao segurado estar consagrada no 

ordenamento jurídico pátrio, pretende-se contribuir para o estudo da matéria, posto 

que os tribunais vêm confundindo interpretação mais favorável ao consumidor com 

anulação das cláusulas abusivas. 

 Por fim, ressalta-se que a confiança é um dever decorrente da boa-fé, 

devendo ser observada pelos contratantes nos contratos em geral e de maneira 

especial em relação aos contratos de seguro, o que obriga segurados e seguradores 

a agirem de maneira leal. Esclarece Christoph Fabian:  

Em geral, há um dever de informar, como um dever anexo da prestação, quando a 
outra parte não consegue uma informação necessária. (...) Principalmente nos 
arts.1455 e 1457 do CC, encontramos deveres de informar como deveres anexos de 
prestação. Após a contratação do contrato de seguro, as partes devem abster-se de 
aumentar o risco segurado. Esta regra reflete, por um lado, o princípio da lealdade 
entre as partes, vinculado no art.1443, do CC, e, por outro, o objetivo de não 
deteriorar a relação calculada entre prêmio e risco. As partes pretendem conseguir 
uma proteção otimamente elaborada e calculada em relação ao risco.118  
 

 Com o v isto, os deveres de informação decorrem da boa- fé, 

obrigando os seguradores a redigir  os cont ratos de forma clara, para 

perm it ir  o entendim ento do seu conteúdo pelos segurados, bem como 

im pondo aos segurados a obr igação de declarar  o r isco conhecido e 

corretam ente explicitar  suas condições pessoais e mater iais, de m odo que 
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o valor do prêm io corresponda à efet iva faixa de r isco, ou se possa 

efet ivamente afer ir  a viabilidade da cont ratação. Viola o pr incípio da boa-

fé quem om ite ser portador de doença  grave ou mesm o um adulto de 45 

anos de idade que se declara condutor  pr incipal de veículo dir igido por 

menor de 21 anos, quando este é o condutor  pr incipal, com maior r isco 

estat íst ico e maior prêm io a pagar, se boa- fé houvesse.  

Não se pode deixar de lembrar que os cálculos atuariais vêm  sendo 

cada vez mais estudados, em especial porque a análise econôm ica do 

Direito tem referência a sociedade de r isco, onde as possibilidades de 

danos são maiores e as formas de calculá- los mais complexas, o que 

im plementa os deveres de boa- fé do segurado e do segurador. 

Observe-se que, num  cont rato de seguro de automóveis, inúmeras 

são as variantes a serem consideradas para precisar o r isco segurado:  

idade do condutor, sexo do condutor, locais onde o veículo é guardado, 

cidade e localidades por onde t rafega etc. A falta de lealdade quanto às 

declarações iniciais na contratação im plicam num  agravamento do r isco 

assum ido pela seguradora e na pretensão do segurado em se beneficiar  

com um pagamento não correspondente ao r isco estat ist icam ente 

calculado. I sto será apreciado no capítulo seguinte, à luz da ciência 

econômica e da assimetr ia de inform ações. 
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 A análise econômica do Direito tem por finalidade essencial estudar o 

fenômeno jurídico sob o enfoque econômico, maximizando as relações de mercado. 

 Os contratos de seguro são contratos orientados pela boa-fé objetiva, 

devendo o segurador e o segurado pautarem suas condutas com base na lealdade e 

confiança. Tanto é assim que o ordenamento fixa algumas obrigações às partes, 

para minimizar os efeitos da assimetria de informações, que nada mais é do que a 

posse exclusiva de informações relevantes, por apenas um dos partícipes da relação 

contratual, ficando o outro contratante a depender desta informação para a 

elaboração do contrato. 

 Como explica Gregory Mankiw: “Em muitas situações da vida, a informação é 

assimétrica - um dos participantes da transação sabe muito mais  do que o outro, a 

respeito do assunto”.119 

 Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld bem colocam que: 

As informações assimétricas explicam a razão de muitos arranjos institucionais que 
ocorrem em nossa sociedade. Elas nos ajudam a compreender por que as empresas 
automobilísticas oferecem garantias para peças e serviços de automóveis novos, por 
que empresas e funcionários assinam contratos que incluem incentivos e 
recompensas, e por que os acionistas devem monitorar o comportamento dos 
administradores de empresas.120 

    

Normalmente os custos decorrentes da assimetria de informações são 

suportados pelo fornecedor, já que ele tem a possibilidade de prever e embutir no 

preço as quantias necessárias para proporcionar a resolução das eventuais falhas 

dos produtos ou serviços. Esta é a razão da norma de proteção prevista no Código 
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de Defesa do Consumidor, que estabelece inclusive a inversão do ônus da prova em 

desfavor do fornecedor, por ele ser aquele que detém o conhecimento técnico sobre 

o produto. 

 O Direito reconhece e até permite que os fornecedores, dentro de certos 

limites, criem condições próprias para a negociação dos produtos ou serviços, 

afirmando Cabral de Moncada que no comércio há sempre “um mínimo de fraude, 

de insinceridade egoísta, que é considerado lícito. Toda propaganda comercial 

assenta-se nesta base: a mentira inocente dos comerciantes”.121 

 Nos contratos de seguro a ambiência é diversa, já que as informações 

privilegiadas apenas são conhecidas pelos segurados, ou seja, só eles conhecem os 

riscos existentes que serão objeto do contrato. 

 Na formação do contrato de seguro, as cláusulas são predispostas pelo 

segurador, que fica na dependência das informações prestadas pelo segurado, para 

calcular o prêmio e aceitar ou não a proposta de seguro. 

 Nesse momento, afigura-se importante ressaltar que a assimetria de 

informações prejudica o mercado, no momento em que o segurado omite ou altera a 

descrição dos fatos necessários à avaliação do risco. 

 Francisco Galiza explica que duas deformações clássicas aparecem no 

mercado segurador: 

A primeira deformação surgirá da mudança de comportamento do segurado, após a 
assinatura dos contratos, onde a seguradora teria dificuldade de controlar 
perfeitamente esta mudança; a segunda é a dificuldade de definir com acuidade o 
preço do seguro, a partir do perfil do segurado que irá comprá-lo. (...) Um tipo de 
deformação bem usual nos mercados em geral é conhecida como perigo moral. No 
mercado segurador, ela surge com mais intensidade pela mudança de 
comportamento do segurado, após a assinatura do contrato, pois correria o risco de 
haver mudança no padrão de comportamento do segurado (fato que só depende dele 
e do seu padrão moral).122 
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E Gregory Mankiw complementa:  

A seleção adversa ocorre em muitas outras circunstâncias. Vejamos dois exemplos: 
vendedores de carros usados conhecem os defeitos dos carros, enquanto 
compradores em geral os ignoram. Como os proprietários dos piores automóveis 
estão mais propensos a vendê-los do que os donos dos melhores carros, os 
compradores ficam, como toda razão, receosos de comprar um “ abacaxi” . E o 
resultado é que muitas pessoas evitam comprar carros usados; oV� DGTXLUHQWHV� GH�
VHJXUR�VD~GH� VDEHP�PDLV� D� UHVSHLWR� GH� VHXV� SUREOHPDV� GR� TXH� DV� VHJXUDGRUDV��
&RPR�DV�SHVVRDV�FRP�PDLRUHV�SUREOHPDV�GH�VD~GH�RFXOWRV�HVWmR�PDLV�GLVSRVWDV�D�
DGTXLULU�XP�VHJXUR�VD~GH�GR�TXH�DV�RXWUDV�SHVVRDV��R�SUHoR�GRV�SODQRV�GH�VD~GH�
WHQGHP� D� UHIOHWLU� RV� FXVWRV� GH� SHVVRDV� PDLV� GRHQWHV� GR� TXH� D� PpGLD�� (P�
FRQVHT�rQFLD��DV�SHVVRDV�FRP�SUREOHPDV�GH�VD~GH�FRPXQV�GHVLVWHP�GH�DGTXLULU�XP�
SODQR�GH�VD~GH´� ����� �(destaque inexistente no original) 
 

 Juntamente com a seleção adversa aparece, com grande interesse para as 

companhias de seguro, a questão do risco moral (PRUDO� KD]DUG�. O mesmo autor 

comenta: 

O risco moral ocorre quando uma pessoa, chamada de agente, desempenha uma 
tarefa como representante de outra pessoa, chamada de principal. Como o principal 
não pode monitorar perfeitamente o comportamento do agente, o agente tende a se 
esforçar menos do que o principal considera desejável. O termo risco moral se 
refere ao risco de um comportamento desonesto ou inadequado do agente. Em uma 
situação dessas, o principal tenta de várias formas encorajar o agente a agir de 
forma responsável.124 
 

 O PRUDO� KD]DUG é subjetivo e aparece como a intenção do segurado em 

contratar de má-fé, objetivando o recebimento da indenização e dando causa ao 

acontecimento do sinistro, acabando a aleatoriedade que caracteriza os contratos de 

seguro.125  

 Esse tipo de comportamento aparece, frequentemente, de duas formas 

distintas: quando o segurado omite informações necessárias ao cálculo do prêmio, 

ou quando dá causa à ocorrência do sinistro suprimindo a álea do contrato. 

 Destaca-se ainda que o art.171, §2º, V, do Código Penal brasileiro, assim 

tipifica a fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro: 

                                                
123 MANKIW, N. Gregory. ,QWURGXomR�j�(FRQRPLD� 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2001. p.601. 
124 idem. 
125 BRAGA, Francisco de Assis. &RQWUDWR�GH�6HJXUR��D�WpFQLFD��GR�ULVFR�DR�VLQLVWUR. São Paulo: IBDS/EMTS. 
p.17. 
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Art.171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 
meio fraudulento. Pena - reclusão, de 1(um) a 5(cinco) anos, e multa. (...) 
§ 2º Nas mesmas penas incorre quem: (...) 
V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo 
ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver 
indenização ou valor do seguro. (...) 
 

Gregory Mankiw relaciona alguns casos onde há risco moral: 

(...) Uma família, que segurou a casa contra incêndio, compra poucos extintores. O 
motivo é que a família arca com o custo dos extintores, enquanto a empresa de 
seguros fica com a maior parte do benefício; (...) Uma família mora perto de um rio 
com alto risco de enchentes. O motivo pelo qual continua morando lá é que aprecia 
a paisagem, e o governo arcará com parte dos custos quando der assistência após a 
enchente.126 
 

 Vê-se, portanto, que a questão do risco moral está diretamente relacionada 

com os contratos de seguro. Tanto é assim que o Código Civil brasileiro, nos artigos 

768 e 769, dispõe que o segurado perderá o direito à garantia quando agravar 

intencionalmente o risco objeto do contrato, bem como obriga o segurado a 

comunicar ao segurador, logo que o saiba, todo incidente suscetível de agravar 

consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar 

que silenciou de má-fé. Estes dispositivos têm por finalidade minimizar os efeitos do 

risco moral, dando maior segurança aos seguradores para contratar em massa, já 

que carrega o segurado com determinados ônus. 

 Sobre o tema, são esclarecedoras as palavras da equipe de professores da 

USP:  

O principal é um ator cujo retorno depende da ação de um agente ou de uma 
informação que é propriedade privada deste último. Assim, a característica 
principal de uma relação entre o principal e o agente é a “ assimetria de 
informações” , tendo o agente uma informação da qual o principal não dispõe. Esta 
relação introduz dois tipos de problemas transacionais, relevantes para o modo 
como devem se organizar as firmas e suas relações com fornecedores e clientes. O 
primeiro ficou conhecido como risco moral, referindo-se à possibilidade de o 
agente fazer uso de sua informação privada, em benefício próprio, após a 
celebração de um contrato, eventualmente impondo prejuízos ao principal.127  

 

                                                
126 MANKIW, N. Gregory. ,QWURGXomR�j�(FRQRPLD� 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 2001. p.601. 
127 PINHO, Diva Benevides e VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval (org.). 0DQXDO�GH�(FRQRPLD� 4ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.219-220. 
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 Os referidos professores classificam o risco moral em dois tipos:  

A informação oculta (KLGGHQ� LQIRUPDWLRQ) - em que as ações do agente são 
observáveis e verificáveis pelo principal, mas adquirida e mantida pelo agente; e a 
ação oculta (KLGGHQ� DFWLRQ) - em que as ações do agente não são observáveis ou 
verificáveis. Uma ação é observável se o principal é capaz de avaliá-la em 
qualidade e/ou quantidade, mesmo que isso não implique alguma forma de 
mensuração. Uma ação é verificável se, além de observável pelo principal, este 
tenha meios de provar o que observou perante a instância responsável pela 
resolução de querelas contratuais - por exemplo, um tribunal.128 
 

 A ação oculta é o expediente comumente utilizado pelos segurados para 

pagar um prêmio menor. É comum, por exemplo, nos contratos de seguro de 

automóvel, uma pessoa jovem e solteira informar à seguradora que o principal 

condutor do veículo segurado é o pai. Este tipo de conduta tem por escopo o 

pagamento de um prêmio menor do que o devido, caso o perfil declarado seja o 

correto. 

 Tratando especificamente do mercado de seguros, ensinam Robert Pindyck e 

Daniel Rubinfeld: 

Por que as pessoas com mais de 65 anos têm dificuldades para adquirir seguro-
saúde? Os indivíduos mais velhos apresentam riscos muito mais elevados de vir a 
ter doenças sérias, mas por que o preço do seguro-saúde não poderia ser aumentado 
de modo que refletisse tais riscos mais altos? Mais uma vez, a razão são as 
informações assimétricas. As pessoas que adquirem este tipo de seguro sabem 
muito mais a respeito do seu próprio estado geral de saúde, do que qualquer 
companhia seguradora poderia ter esperança de saber, mesmo que insistisse na 
realização de exames médicos. Conseqüentemente, surge uma seleção adversa, 
muito semelhante a que acontece no mercado de automóveis usados. Pelo fato de 
pessoas com problemas médicos estarem mais propensas a adquirir o seguro-saúde, 
a proporção de indivíduos deste tipo aumenta no grupo de indivíduos segurados. 
Tal fato faz com que o preço deste tipo de seguro aumente, induzindo as pessoas 
mais sadias, conscientes de seus riscos baixos, a não adquiri-lo. Isto aumenta ainda 
mais a proporção de pessoas com problemas de saúde entre os segurados, o que faz 
com que o preço do seguro-saúde aumente ainda mais. Esse processo continua até 
que praticamente todos os indivíduos que estejam dispostos a adquiri-lo estejam de 
fato doentes. Neste ponto, a sua venda deixa de ser lucrativa.129 

  

 Essas condutas caracterizam-se como fraude tarifária, podendo inclusive 

levar o segurado a perder a garantia contratada. Outro tipo de fraude bastante 

comum está relacionado com a informação de onde o veículo costuma trafegar - os 

                                                
128 idem. 
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segurados costumam declarar que os veículos transitam em cidades do interior e 

não nas capitais, pretendendo também o pagamento de um prêmio menor.  

As razões podem ser encontradas nos artigos 765, 766, 768 e 769, do Código 

Civil brasileiro, LQ�YHUELV: 

  
Art. 765 - O segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na 
execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto 
como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. 
 
Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas 
ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do 
prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 
 
Parágrafo Único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé 
do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após 
o sinistro, a diferença do prêmio. 
 
Art.768 - O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o 
risco objeto do contrato. 
 
Art.769 - O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo 
incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de 
perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. 
 
§1º O segurador, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do 
aviso da agravação do risco, sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por 
escrito, da sua decisão de resolver o contrato. 
 
§2º A resolução só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser 
restituída pelo segurador a diferença do prêmio. 

 

 Os artigos 765 e 766 têm por finalidade proteger o segurador do risco moral, 

decorrente de informação oculta, onde o segurado, para ter seu risco aceito pela 

seguradora ou pagar um prêmio menor, omite informações importantes para a 

realização do contrato. 

 Já os artigos 768 e 769 visam à prevenção do risco moral decorrente de ação 

oculta, pretendendo impedir que o segurado agrave o risco intencionalmente, para 

impedir a ocorrência de sinistro. 

                                                                                                                                                   
129 PINDYCK, Robert S. e RUBINFELD, Daniel L. 0LFURHFRQRPLD� 5ª ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2005. p.605. 
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 Analisando o tema à luz da ciência econômica, Robert Pindyck e Daniel 

Rubinfeld atestam: 

Quando uma pessoa ou empresa encontra-se plenamente segurada e não pode ser 
meticulosamente monitorada por uma companhia de seguros, já que esta só dispõe 
de informações limitadas, a parte segurada pode agir de modo que aumente a 
probabilidade de um acidente ou dano ocorrer. Por exemplo, se minha casa está 
segurada contra furto, posso me descuidar de trancar as portas ao sair, posso 
também optar por não instalar um sistema de alarme. A possibilidade de que o 
comportamento individual possa ser alterado após a contratação do seguro é um 
exemplo de um problema conhecido como risco moral.130 
 

 Rachel Sztajn afirma que o reconhecimento da assimetria informacional tem 

por finalidade reequilibrar relações intersubjetivas, dando como exemplo a legislação 

consumerista. Contudo, no que se refere aos contratos de seguro, a empresa 

seguradora é que se fragiliza, já que todas as informações referentes ao riscos são 

conhecidas pelos segurados. 

 Há exemplos clássicos de risco moral, com informação oculta e ação oculta, 

respectivamente: 

A relação entre paciente (principal) e médico (agente). A ação do médico - a 
operação ou a aplicação de algum medicamento - é, presume-se, observável. No 
entanto, o médico, por meio de exames e amparado na obscuridade de seu 
conhecimento, adquire uma informação privada essencial à transação em questão, 
qual seja, o diagnóstico. O paciente pode exigir contratualmente o acesso a esta 
informação privada, o que aparentemente eliminaria o problema de risco moral. No 
entanto, mesmo que o paciente fique ciente de um diagnóstico, nada assegura que 
este seja de fato verdadeiro. Em outras palavras, se o agente tiver motivos para 
mentir, o diagnóstico fornecido será inútil, não resolvendo o problema da assimetria 
informacional. Um obstetra poderia, por exemplo, recomendar uma cesariana (pela 
qual, supõe-se, receberia mais do que por um parto normal), sem que a situação da 
paciente exigisse este tipo de tratamento. Não havendo qualquer restrição ética ao 
comportamento do médico, ele poderia mentir na apresentação do diagnóstico, de 
modo que fizesse uso dos incentivos financeiros que a realização da cesariana 
implicaria. Neste caso, o médico estaria usando a assimetria informacional em 
benefício próprio, influindo negativamente sobre o retorno que o principal 
(paciente) poderia obter da transação.131 

 

Pode ser encontrado na relação entre seguradora (principal) e segurado (agente). 
Um agente faz o seguro de seu carro numa seguradora denominada principal. De 
acordo com este seguro, se o carro for furtado, o valor integral do veículo será 
ressarcido ao agente. No entanto, o agente pode atuar de modo a alterar a 
probabilidade de roubo do automóvel, tomando precauções que são custosas a ele, 

                                                
130 PINDYCK, Robert S. e RUBINFELD, Daniel L. 0LFURHFRQRPLD. 5ª ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2005. p.613. 
131 PINHO, Diva Benevides e VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval (org.). 0DQXDO�GH�(FRQRPLD� 4ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 220. 
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como pagar um estacionamento em vez de deixar o carro na rua. Uma vez 
segurado, o proprietário do veículo tem, literalmente, assegurado o valor do seu 
veículo. Se houver furto, ele recuperará o valor por meio da seguradora; se não 
houver, ele manterá a posse do seu automóvel. Recebendo o retorno da transação, 
independentemente da ocorrência de furto, o agente presumivelmente será menos 
cuidadoso com o seu veículo e aumentará o risco de roubo e, consequentemente, 
reduzirá o retorno do principal da transação.132 
 

 Concluem Robert Pindyck e Daniel Rubinfeld que: 

Os mercados de seguro frequentemente envolvem informações assimétricas, porque 
aquele que adquire o seguro possui melhores informações a respeito do risco 
envolvido, do que a companhia seguradora. Isto pode ocasionar a seleção adversa, 
na qual pessoas envolvidas com riscos mais altos passam a optar pela aquisição do 
seguro, bem como as com riscos mais baixos passam a optar por não adquiri-los. 
Trata-se de um outro problema para os mercados de seguro e o risco moral, no qual 
a parte segurada passa a ter menos cuidado de evitar perdas após a aquisição do 
seguro.133 
 

Do que foi relatado, percebem-se as relações existentes entre o dever de 

declaração do risco e a necessidade de comunicação do seu agravamento com a 

atividade seguradora. A análise econômica do Direito visa a maximizar os negócios 

para otimizar o lucro, sendo necessária uma distinção entre a interpretação mais 

favorável ao segurado e a delimitação dos riscos nos contratos de seguro. Isto será 

melhor desenvolvido no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 idem. 
133 PINDYCK, Robert S. e RUBINFELD, Daniel L. 0LFURHFRQRPLD� 5ª ed. São Paulo: Pearson/Prentice Hall, 
2005. p.628. 
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 A defesa do consumidor foi consagrada como princípio constitucional da 

ordem econômica no art.170, V, da Constituição Federal de 1988, LQ�OLWWHULV: “art.170 

- A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V - defesa do consumidor”. 

 O texto constitucional tenta conciliar o modelo capitalista com a justiça social, 

sendo a defesa do consumidor uma tentativa de dar ao cidadão garantias contra a 

atuação das empresas, que cada vez mais objetivam o lucro sem uma preocupação 

com o bem-estar e os direitos do consumidor. 

 O objetivo deste capítulo será diferenciar a interpretação mais favorável ao 

consumidor das cláusulas limitativas de direito dos contratos de seguro, não 

esquecendo o cânone da interpretação restritiva, que deve orientar esta espécie 

contratual. 

 

����'D�LQWHSUHWDomR�PDLV�IDYRUiYHO�DR�VHJXUDGR�
 O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil brasileiro estabelecem 

disposições que visam a proteger o segurado nos contratos firmados com as 

empresas, em relação à aquisição de bens e à prestação de serviços. 

 Pedro Alvim já informava as regras tradicionais da hermenêutica contratual, 

entre outras: “Em caso de dúvida, deve a cláusula ser interpretada contra aquele 

que estipulou alguma coisa e a favor do que contraiu a obrigação”.134 

                                                
134 ALVIM, Pedro. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.172. 
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No tocante aos contratos, o Código de Defesa do Consumidor e o Código 

Civil brasileiro fixam uma série de cláusulas gerais que regulam a proteção do 

segurado.  

 No CDC há inúmeras regras referentes aos contratos, merecendo especial 

atenção aquelas contidas nos artigos 46 a 54, que tratam, especificamente, da 

proteção contratual, em especial dos deveres de informação, das cláusulas abusivas 

e dos contratos de adesão. 

 O art.46 dispõe que os contratos que regulam as relações de consumo não 

obrigarão os consumidores, se não lhes dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se seus respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar seu sentido e alcance. Este artigo é complementado 

pelo seguinte, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor das 

cláusulas contratuais. 

 Contudo, os artigos anteriores integram-se numa teia legal ainda maior e são 

complementados pelos artigos 51 e 54, do CDC, que tratam, respectivamente, das 

cláusulas abusivas e dos contratos de adesão��LQ�YHUELV: 

Art.54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 
produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou alterar 
substancialmente seu conteúdo. 

 

 Nessa mesma linha, inspirados pelo texto constitucional de 1988 e pelos 

valores da eticidade e da socialidade, os artigos 421 a 424, em especial, do Código 

Civil brasileiro, LQ�YHUELV: 

Art.421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. 

 
Art.422 - Os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do 
contrato, os princípios de probidade e boa-fé. 
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Art.423 - Quando houver, no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou 
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao segurado. 

 
Art.424 - Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulam a renúncia 
antecipada do segurado ao direito resultante da natureza do negócio. 

 

 Toda legislação subseqüente a 1988 vem inspirada pelo princípio 

constitucional da defesa do consumidor, que aparece como um anteparo para 

proteger os consumidores das práticas predatórias realizadas pelas empresas. 

 A lei espanhola que regula os contratos de seguro traz na essência 

disposições muito semelhantes àquelas existentes nas leis brasileiras: 

Art.3º - Las condiciones generales, que em ningún caso podrán tener carácter lesivo 
para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador em la proposición de 
seguro si la hubiere y necesariamente em la póliza de contrato o en un documento 
complementário, que se suscribirá por ela segurado y al que se entregará cópia del 
mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y 
precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de 
los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.(...) 

 

Adela Serra Rodríguez comenta o artigo:  

Todo esto refleja la notable influencia del Código Civil italiano, especialmente del 
art.1341, que lleva a cabo un control más bien formal, orientado a garantizar uma 
consciente y ponderada adhésion a las condiciones generales. Em principio, la 
eficácia de esas condiciones que subordinada, em el art.1341.1 del CC italiano, al 
conocimiento en el tiempo de la estipulación, em el momiento de la conclusión del 
contrato; mientras, el apartado 2º del mismo artículo exige la específica aprobación 
por escrito de uma serie de cláusulas reputadas “ vessatorie”  para el adherente. De 
um lado, sobre el predisponente de dichas condiciones existe uma carga de 
información, de hacer tales condiciones normalmente cognoscibles para el 
adherente; pero el conocimiento efectivo, aunque sea fortuito, por parte del 
adherente sana el incumplimiento de este deber de hacerlas cognoscibles que pesa 
sobre el predisponente.135  
 

Do exposto, percebe-se a existência do dever de informar, que no caso dos 

contratos de seguro tem especial importância, sendo o segurador obrigado a redigir 

os contratos de forma clara para facilitar o entendimento, e o segurado, encarregado 

da obrigação de informar os riscos que vão permitir o cálculo do prêmio.  

                                                
135 RODRÍGUEZ, Adela Serra. &OiXVXODV�$EXVLYDV�HQ�OD�&RQWUDFWDFLyQ� 2ª ed. Navarra: Aranzadi, 2002. p.52. 
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Vê-se que a intenção do legislador espanhol é a mesma do brasileiro, ou seja, 

obrigar as companhias de seguro a redigirem, de forma clara e com destaque, as 

cláusulas limitativas de direito dos segurados. 

Contudo, parte da doutrina ensina que é insuficiente, para proteger o 

segurado, a obrigação de clareza na redação do clausulado contratual. Eduardo 

Polo informa acerca da lei espanhola: 

La ya clásica y insuficiente protección del usuário constituída por el aseguramiento 
de la claridad en la redación de las cláusulas contractuales y su conocimiento 
efectivo por ela segurado, si bien parte de uma afirmación de principio de que “ las 
condiciones generales ... en ningún caso podrán tener caracter lesivo para los 
asegurados” . Aunque, como se há dicho, la pribición contenida em esta última 
norma se atiene al propósito de controlar el contenido del contrato em favor dela 
segurado, lo cierto es que es más claro el propósito que su efectividad, ya que no 
solo falta en la Ley uma definición de las cláusulas lesivas o um critério para su 
determinación - que quedan sometidos a la libre apreciación de los tribunales, sino 
que aparecen netamente diferenciadas de las llamadas cláusulas limitativas de los 
derechos de los asegurados que, contrariamente, se permiten siempre que exista 
uma específica aceptación por escrito de tales cláusulas.136 

 

 Vale ressaltar que a crítica dirigida à lei espanhola é a mesma feita ao 

art.1341, do Código Civil italiano, exigindo tão somente o consentimento do 

segurado para que sejam válidas as cláusulas limitativas de direito. É o que relata 

Eduardo Polo: 

 
Sin embargo, la evidente protección que deriva para ela segurado de la necessidad 
de su efectivo - y no simplemente presunto - conocimiento, así como de su 
consentimiento por escrito de las condiciones generales, se ve fuertemente 
contrarrestada por el último inciso del propio párrafo primero del artículo 3 cuando 
establece que “ se destacarán de modo especial cláusulas limitativas de los derechos 
de los asegurados, que decrán ser específicamente aceptadas por escrito” . La 
norma, cae indefectiblemente em el mesmo error del artículo 1341 del CC italiano 
de someter la eficácia de las clausulas “ vejatorias”  a um cimple control de 
consentimiento em lugar de hacerlo sobre el contenido contractual, no solo supone 
uma desventaja em la posición jurídica dela segurado que difícilmente puede ser 
contrarrestada por la prohibición de la “ lesividad” , sino que, como ya se ha dicho, 
legitima el poder normativo de la empresa mediante el odioso y humilliante 
expediente del requisito de la doble firma.137   

 

                                                
136 POLO, Eduardo. 3URWHFLyQ� GHO� FRQWUDWDQWH� GpELO� \� FRQGLFLRQHV� JHQHUDOHV� GH� ORV� FRQWUDWRV. Madrid: 
Civitas, 1990. p.84. 
137 POLO, Eduardo. 3URWHFLyQ� GHO� FRQWUDWDQWH� GpELO� \� FRQGLFLRQHV� JHQHUDOHV� GH� ORV� FRQWUDWRV. Madrid: 
Civitas, 1990. p. 85-86. 
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 Na lei espanhola, existem critérios que permitem diferenciar as cláusulas 

limitativas de direito do segurado das cláusulas restritivas de risco, apesar da crítica 

da doutrina. 

�
����'DV�FOiXVXODV�UHVWULWLYDV�GH�ULVFR�
Os contratos de seguro no Brasil configuram-se, usualmente, como contratos 

de adesão. Contudo, possuem algumas peculiaridades que precisam ser 

observadas. Destaque-se, de logo, a regra posta no art.36, do Decreto-Lei 73/66, 

que estabelece dentre as atribuições da Susep:138 

 (...) 
 b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das 
operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; 
 c) fixar condições de apólices,139 planos de operação e tarifas a serem 
utilizadas, obrigatoriamente, pelo mercado segurador nacional; 
 (...)�
� e) examinar e aprovar as condições das coberturas especiais, bem como fixar 
as taxas aplicáveis; 
 (...) 
 h) fiscalizar as operações das sociedades seguradoras, inclusive o exato 
cumprimento deste Decreto-Lei e de outras leis pertinentes, disposições 
regulamentares e resoluções do CNSP, e aplicar as penalidades cabíveis. 
 

 Como se vê, a Susep fixa as condições gerais das apólices de seguro, não 

cabendo às seguradoras a fixação, ao seu bel-prazer, do clausulado contratual 

oferecido aos segurados, o que não descaracteriza a adesividade desses contratos. 

Isto deve ser levado em consideração pelo Judiciário, ao apreciar os conflitos 

levados ao seu conhecimento. Melhor esclarecendo, o conteúdo que decorre da 

cláusula geral imposta pela Susep, como ente regulador do setor, não pode ser 

tratado como se fosse uma imposição da vontade da seguradora quando da 

                                                
138 Autarquia federal criada pelo Decreto-Lei 73/66, com a finalidade de atuar como órgão fiscalizador da 
constituição, organização e funcionamento das sociedades seguradoras, na qualidade de executora da política 
traçada pelo CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados. 
139 As condições gerais são o “ conjunto de cláusulas usuais em contratos de adesão que explicita direitos e 
deveres das partes. Também se referem àquelas condições de um contrato qualquer, que emanem disposições 
para as situações mais abrangentes. Em seguros, especificam as cláusulas de aplicabilidade geral”  (...). 
MARTINS, João Marcos Brito. 'LFLRQiULR�GH�6HJXURV��3UHYLGrQFLD�3ULYDGD�H�&DSLWDOL]DomR. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2005. p.80.   
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contratação, pois também a empresa seguradora está sujeita à observância da 

cláusula, não sendo esta expressão da autonomia contratual, mas da regulação 

estatal. 

 A interpretação das condições gerais das apólices deve ser feita sempre em 

favor do segurado, tal como preconizam o CDC e o CCB, à luz do princípio 

constitucional de proteção da defesa do consumidor. Contudo, não se pode admitir 

que os tribunais pátrios, pretendendo interpretar os contratos de maneira favorável 

ao segurado, estendam os riscos assumidos e as garantias convencionadas por 

contrato, tal como vem ocorrendo. 

 Explica Sérgio Cavalieri: 

(...) O contrato de seguro é sempre realizado em massa, em escala comercial, o que 
torna necessário uniformizar seu conteúdo através de normas prefixadas nas 
condições gerais da apólice. Isto, em princípio, elimina a fase de discussão das 
cláusulas contratuais, o que permite classificar o contrato como sendo contrato de 
adesão. Tal circunstância importaria afastar a autonomia da vontade, como querem 
alguns? A questão merece mais detida reflexão, visto que caberá sempre ao 
segurado aceitar ou não essas condições; contratar com esta ou aquela companhia; 
fazer este ou aquele tipo de seguro. Ademais, a lei não afasta a possibilidade de 
serem introduzidas na apólice cláusulas especiais, de livre escolha das partes, muito 
embora, é verdade, tais cláusulas não possam modificar substancialmente o 
conteúdo dos contratos.140 

  

Aqui é pertinente recordar que cláusulas restritivas de risco não devem ser 

consideradas abusivas, quando redigidas de maneira clara, com destaque e 

informadas ao segurado antes da contratação. A cláusula restritiva de risco, 

claramente redigida, também significa, para o segurado, uma redução do valor do 

prêmio. Esquecer esta realidade é desequilibrar economicamente o contrato, 

fazendo desaparecer a necessária correspondência entre o risco contratado e o 

prêmio pago. 

                                                
140 CAVALIERI FILHO, Sérgio. 3URJUDPD� GH�5HVSRQVDELOLGDGH�&LYLO� 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p.425. 
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 Apesar do contrato já ser banalizado entre as pessoas, elas não têm maiores 

preocupações em conhecer o seguro e nem se dão ao trabalho de ler a apólice e 

suas condições gerais. Todas as dúvidas são esclarecidas pelo corretor, que muitas 

vezes, de má-fé, sonega informações importantes para conseguir um prêmio mais 

baixo e angariar o cliente. 

 Pedro Alvim informa: 

Essas noções transmitem uma imagem do seguro, acolhida pela maioria dos 
segurados, que nem sempre se ajusta à noção exata do contrato celebrado. Quando 
ocorre o sinistro, entram em conflito, induzindo o segurado à defesa, às vezes 
intransigente, do seu ponto de vista, embora sem apoio nas cláusulas do contrato. O 
juiz, a quem é levada a questão para decidir, não está imune às influências 
exercidas pelas noções do meio social, a respeito do contrato. Oriundo do povo e 
com ele convivendo e participando dos seus problemas, o juiz tende a refletir seus 
interesses e necessidades.141 
 

O mesmo autor defende que os contratos de seguro não devem ser 

interpretados desfavoravelmente ao segurador, entendendo que a interpretação 

deve ser feita em consonância com as demais cláusulas do contrato.  

Não há dúvida que o contrato deve ser interpretado de maneira sistemática, 

realizando-se a integração do seu clausulado. Todavia não podemos concordar com 

a assertiva de que os contratos não devem ser interpretados em desfavor do 

segurador, posto que este entendimento, além de contrariar as regras postas, não 

se justifica economicamente. 

Deve-se lembrar também que uma coisa é o Judiciário interpretar os contratos 

de seguro favoravelmente aos consumidores, quando houver dúvida sobre a 

interpretação de determinada cláusula, o que se afigura correto, inclusive pelos 

fundamentos econômicos descritos nos capítulos anteriores; outra completamente 

distinta é a imputação de abusividade às cláusulas restritivas de risco e sua 

conseqüente anulação. 

                                                
141 ALVIM, Pedro. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.173. 
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O Judiciário, com freqüência, trata as cláusulas restritivas de risco como 

abusivas, invocando, na grande maioria das vezes, o art.51, IV, do CDC, que reputa 

abusivas cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com 

a boa-fé ou a equidade. 

Picard e Besson ensinam: 

Se as cláusulas da apólice são redigidas com clareza, ao delimitar o risco coberto, 
não devem ser desvirtuadas sob o pretexto de interpretação, para incluir coberturas 
que não estavam previstas ou não foram expressamente excluídas no contrato.142 
 

Ora, se o contrato for elaborado de forma clara e o segurado tiver 

conhecimento prévio do seu conteúdo, não se pode concordar com a anulação de 

uma cláusula restritiva de risco por abusividade. Não se discute a interpretação do 

contrato em prol do segurado, mas a anulação de cláusulas limitativas de direito que 

estão em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico.  

Os mesmos professores explicam que, para as seguradoras, os riscos podem 

ser divididos em dois tipos:  

Risco objetivo são os fatos e situações da vida real que causam uma probabilidade 
de dano - por exemplo, morar em uma cidade violenta, trabalhar em algum lugar 
insalubre, fazer uso de coisa perigosa. No seguro de coisas, o risco objetivo 
relaciona-se com as circunstâncias fáticas que as envolvem. O risco objetivo do 
automóvel, por exemplo, será maior ou menor, dependendo da nacionalidade, da 
marca, da cidade onde habitualmente ele circula, pois certas marcas de veículo são 
preferidas por ladrões; já o risco subjetivo relaciona-se com as características 
pessoais de cada um, com o perfil do segurado. Fala-se até hoje em seguro-perfil. O 
risco de uma pessoa idosa ficar doente, por exemplo, ou falecer, é muito maior do 
que o de uma pessoa jovem. Dados estatísticos revelam que a mulher é menos 
perigosa ao volante, melhor motorista do que o homem. O jovem e o idoso, de 
acordo com as mesmas estatísticas, são mais perigosos ao dirigir. Certos vícios ou 
profissões aumentam o risco subjetivo de algumas pessoas - o policial, alguém que 
trabalhe no “ globo-da-morte”  e assim por diante.143 
 

 Levando em consideração a bipartição dos riscos em objetivos e subjetivos, 

deve ser ressaltado que nem todas as cláusulas dos contratos de seguro são de 

adesão obrigatória - nos contratos de seguro de automóvel, ao segurado é oferecido 

                                                
142 PICARD e BESSON DSXG�LQ�PEDRO ALVIM. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
p.176. 
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um prêmio diferenciado, a depender do perfil das pessoas que dirijam o seu veículo 

(idade, sexo, número de pessoas etc), associando-se também o local onde o veículo 

fica estacionado, se há ou não garagem etc. 

 As cláusulas de perfil não podem ser vistas como abusivas, posto que são 

oferecidas aos segurados diferentes modalidades de contratação, com valores de 

prêmio diferenciados, a depender de quem figure como principal condutor do 

veículo. Se o segurado, de má-fé, opta por alterar, na proposta de seguro, os fatos 

referentes ao risco garantido, ele deve suportar o ônus deste comportamento 

fraudulento com a perda do direito à indenização.  

 Ainda em relação aos contratos de seguro, é relevante o fato de que os 

contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, em especial no tocante 

às garantias previstas na apólice. O art.760 do Código Civil é expresso ao 

determinar que a apólice ou o bilhete de seguro mencionarão os riscos assumidos, o 

início e o fim da sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido. 

 Sérgio Cavalieri esclarece: 

As cláusulas restritivas de risco estão previstas no próprio Código Civil, cujo 
art.760 (art. 1.434 do Código de 1916) determina, expressamente, que a apólice 
especifique os riscos assumidos pelo segurador, o valor do seguro e o prêmio pago 
pelo segurado. A seguir, temos ainda o art.757, que fala em riscos predeterminados. 
Sendo assim, parecem-me induvidosas a legalidade e a validade da cláusula 
restritiva de risco como meio legítimo para se manter o equilíbrio do contrato.  
Importa dizer que alguns riscos, por sua gravidade ou extensão, são capazes de 
comprometer o equilíbrio da mutualidade, podendo não receber cobertura do 
segurador. Ao meu ver, não pode o Judiciário imiscuir-se nesta questão, não só por 
não lhe ser possível alterar o contrato, como também porque acabaria impondo ao 
segurador riscos não computados nos cálculos atuariais, de modo indiscriminado, 
ensejando o desequilíbrio contratual. Obrigar o segurado a indenizar por riscos 
expressamente excluídos da cobertura contratual é o mesmo que lhe impor 
cobertura total para um veículo acidentado, cuja apólice só previa indenização por 
furto, roubo ou incêndio.144 
 

 Na mesma linha, a doutrina portuguesa ensina: 

Na fixação de qualquer negócio jurídico interessa, em particular, atender ao que é 
estabelecido contratualmente. No contrato de seguro, o respectivo conteúdo 

                                                                                                                                                   
143 PICARD e BESSON DSXG�LQ�PEDRO ALVIM. 2�&RQWUDWR�GH�6HJXUR� 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.  
144 CAVALIERI FILHO, Sérgio. 3URJUDPD� GH�5HVSRQVDELOLGDGH�&LYLO� 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p.429. 
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deduzir-se-á do disposto na apólice (art.426º do Código Comercial): a) indicação do 
risco que se assume - I. Para efeito de aferição do conteúdo do contrato, importa, 
em primeiro lugar, atender ao objeto seguro e aos riscos cobertos na apólice. 
Dependendo das circunstâncias, em particular do acordo das partes, o risco pode ser 
delimitado em função do objeto seguro, da causa do sinistro. (...) II. Para 
determinar o âmbito do seguro, é ainda necessário ter em conta as estipulações 
negociais que visam a delimitar ou excluir certos tipos de risco. As cláusulas de 
exclusão de certos riscos e de limitação do risco assumido, em princípio, são 
válidas. Em determinados casos, será, por exemplo, lícita, a exclusão de 
responsabilidade, se o segurado estiver sob efeito de álcool no momento em que 
ocorrer o sinistro.145 
 

 Um aspecto a ser destacado é que: 

As cláusulas restritivas de risco não foram vedadas pelo Código do Consumidor, 
estando ele, neste ponto, em plena harmonia com o Código Civil, como não poderia 
deixar de ser, sob pena de inviabilizar o contrato de seguro. O art.54, §4º, do 
referido Código, admite expressamente as cláusulas limitativas de direito do 
consumidor, exigindo apenas que elas sejam redigidas com destaque, de modo a 
permitir sua imediata e fácil compreensão. Estas cláusulas, portanto, para estarem a 
salvo de qualquer contestação, devem ser incluídas na apólice ou em outro 
documento entregue ao segurado, com toda clareza e transparência possíveis. 
Impõe-se, ainda, o esclarecimento ao público com o mesmo vigor com que é feita a 
publicidade, pois hoje a oferta de serviços integra o contrato e faz parte da 
interpretação judicial do mesmo.146 
 

 Essa matéria é tão importante que alguns autores chegam a afirmar que 

“distinguir entre lo que es delimitación del riesgo y cláusula que limita los derechos 

de los asegurados se convierte em uno de los ejes de interpretación del precepto y 

una de las questiones más discutidas por la doctrina y la jurisprudência, en la que no 

existe critério pacífico para tal distinción”.147   

 Para compensar o risco adicional, as seguradoras aumentam o prêmio dos 

seguros para ajustar os cálculos atuariais; por este motivo, uma gama de potenciais 

segurados deixa de contratar, ocasionando prejuízos às seguradoras e à eficiência 

do mercado. 

Por essa razão, defende-se que as cláusulas que restringem os riscos não 

devem ser ampliadas pelo Judiciário, se é indubitável que os contratos de seguro se 

                                                
145 MARTINEZ, Pedro Romano. Contrato de Seguro - Âmbito do dever de indenizar LQ ,�&RQJUHVVR�1DFLRQDO�
GH�'LUHLWR�GRV�6HJXURV. Coimbra: Almedina, 2000. p.157-158. 
146 CAVALIERI FILHO, Sérgio. 3URJUDPD� GH�5HVSRQVDELOLGDGH�&LYLO� 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p.429. 
147 MARTÍNEZ, Ignácio Arroyo (coord.). /H\�GH�&RQWUDWR�GH�6HJXUR�FRQ�MXULVSUXGrQFLD��FRQFRUGkQFLDV�\ 
FRPHQWDULRV. Madrid: Tecnos, 2003. p.20-21. 
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interpretam favoravelmente ao segurado e indiscutível a impossibilidade de 

ampliação dos riscos assumidos e dos limites de cobertura que vêm sendo acolhidos 

por tribunais pátrios. Muitas vezes os julgadores esquecem que a limitação dos 

riscos representa uma opção econômica do segurado, sendo que a agravação dos 

riscos ou a extensão das coberturas para eventos não garantidos desequilibra o 

contrato, onerando o segmento segurado. 

 

����'D�LQWHUSUHWDomR�UHVWULWLYD�GRV�FRQWUDWRV�GH�VHJXUR�
A interpretação dos contratos de seguro deve ser restritiva, cingindo-se a 

obrigação do segurador aos riscos efetivamente descritos na apólice, de acordo com 

Sérgio Cavalieri: 

O risco é elemento fundamental do contrato de seguro. Pode-se, então, dizer que 
esta responsabilidade é fundada no risco contratual, isto é, nos riscos assumidos 
pelo segurador no contrato, razão pela qual, mais do que em qualquer outro negócio 
jurídico, as cláusulas do contrato de seguro, desde que válidas e não abusivas, 
devem ser respeitadas por ambas as partes. Disso depende também o seu equilíbrio 
econômico, pois, se como vimos, o valor do prêmio (contraprestação do segurado) 
é estabelecido com base em cálculos estatísticos e atuariais, segue-se, como 
conseqüência lógica, que é essencial o acordo das partes sobre a extensão dos riscos 
e os limites da indenização. Qualquer alteração nesta equação importa quebra da 
mutualidade. Um risco acrescido na vigência do contrato, não previsto na apólice, 
não foi incluído nos cálculos do prêmio. Além do mais, obrigar o segurador a cobrir 
riscos excluídos ou não incluídos no contrato, importa criar-lhe responsabilidade 
sem que tenha violado qualquer dever jurídico.148 
 

 Fica claro que os tribunais devem interpretar restritivamente os contratos de 

seguro, especialmente as disposições referentes aos riscos assumidos que, caso 

sejam expandidas para além do acordado, podem desequilibrar os cálculos atuariais 

que deram suporte ao produto, ocasionando grave falha no sistema. 

 Nesse sentido, as lições de Pedro Alvim: 

Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a 
interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os 
termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma 
correlação estreita entre cobertura e prêmio. Forçar esta correlação, por via de 
interpretação extensiva, poderá falsear as condições técnicas dos contratos, em que 
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repousa toda garantia das operações de seguro. O fato de uma apólice dar cobertura 
contra incêndio não autoriza, sem violação das condições convencionadas, estendê-
la ao aquecimento por fermentação, sem produção de chamas. A cobertura de 
explosão proveniente do próprio recinto segurado não deverá beneficiar a explosão 
proveniente do vizinho. Se as cláusulas da apólice estão redigidas com clareza, ao 
ser delimitado o risco coberto, elas não devem ser desvirtuadas, sob o pretexto de 
interpretação, para incluir coberturas que não estavam ou foram expressamente 
excluídas do contrato.149 
 

 Sobre o tema, Marcelo da Fonseca Guerreiro afirma que os “ riscos excluídos 

são aqueles não cobertos pelo seguro. Podem ser excluídos pela lei e em função do 

ramo de seguro a que pertencem. No que concerne aos riscos excluídos por lei, 

tem-se como exemplo o seguro decorrente de atos ilícitos do segurado, proibido 

pelo Código Civil. Há exceção aos riscos de responsabilidade civil, por ato culposo 

do segurado ou das pessoas por quem ele seja legalmente responsável. 

Tocantemente aos riscos excluídos em função do ramo de seguro a que pertencem, 

exemplificam-se os riscos que são objeto de seguros sociais e os riscos que 

constituem carteiras específicas. A seguradora é obrigada a pagar em dinheiro o 

prejuízo do risco assumido expressamente na apólice e, conforme as circunstâncias, 

o valor total da coisa (CC, art.1458). Quando a apólice limitar ou particularizar os 

riscos do seguro, não responderá por outros o segurador (CC, art.1460)”.150 

O supracitado Sérgio Cavalieri é perspicaz ao afirmar que:  

Não obstante esses princípios, os tribunais têm sido liberais em conceder aos 
segurados indenização por riscos que, a rigor, não estavam cobertos pelo contrato. 
E assim têm decidido ora por não atentarem para as condições da apólice, ora por 
reputarem abusivas cláusulas perfeitamente admissíveis. Torna-se, então, 
necessário distinguir as cláusulas restritivas de risco das cláusulas abusivas, para 
que não se confunda o certo com o errado, o lícito com o ilícito.151 
 

Do exposto, deduz-se a necessidade de distinguir entre a interpretação mais 

favorável ao segurado e a pretensão de ampliação dos riscos assumidos e das 

garantias contratuais. 
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Cláudia Lima Marques concorda:  

As linhas de interpretação asseguradas pela jurisprudência brasileira, em matéria de 
seguros, são um bom exemplo da implementação de uma tutela especial para aquele 
contratante em posição mais vulnerável na relação contratual, antes e depois da 
entrada em vigor do CDC. Aqui há de se presumir a boa-fé subjetiva dos 
consumidores, impondo deveres de boa-fé objetiva (informação, cooperação e 
cuidado) para os fornecedores, especialmente tendo em vista o modo coletivo de 
contratação por adesão.152 
 

 Contudo, a interpretação mais favorável ao segurado não deve ser 

confundida, como já dito, com a extensão das coberturas levadas a cabo pelo Poder 

Judiciário, sob o pretexto de protegê-lo. 

A distinção entre as cláusulas restritivas de risco e as cláusulas abusivas, e 

algumas situações paradigmáticas sobre o tema serão objeto do próximo capítulo. 
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� O Código Civil de 1916 dispunha, no art. 1460, que quando a apólice limitasse 

ou particularizasse os riscos do seguro, não responderia por outros o segurador. Na 

mesma linha, o art.760, do Código Civil de 2002, diz que a apólice mencionará os 

riscos assumidos, o início e o fim da sua validade, o limite da garantia e o prêmio 

devido. 

 Napoleão Nunes Maia Filho é lapidar, quando afirma:  

A exigência de previsão contratual dos riscos segurados é da maior importância 
para a delimitação da responsabilidade indenizatória a cargo do segurador, já que 
ele não terá responsabilidade alguma, caso venha o segurado a sofrer um prejuízo, 
em decorrência da efetivação de um dano conexo com riscos não inseridos no 
objeto do contrato. A particularização ou especificação dos riscos, a cargo do 
segurador - elemento de limitação da sua responsabilidade, funda-se no pressuposto 
de que a contraprestação atribuída ao segurado - pagamento do prêmio - se 
estabelece em função do elenco de riscos previstos no contrato. O prêmio do seguro 
constitui o preço que o segurado paga ao segurador, em troca da responsabilidade 
indenizatória por ele assumida.153 
 

  Como já se viu, o contrato de seguro é um típico contrato por adesão, já que 

suas condições gerais estão predispostas de forma a restar ao segurado tão 

somente aderir ou deixar de contratar, sendo que este modo de formação dos 

contratos trouxe inúmeras vantagens como simplificação, economia de tempo, 

redução de custos, tratamento igual dos clientes etc.154 

 António Menezes Cordeiro ensina que as condições gerais dos seguros têm 

um papel relevante, pois além de facilitarem as exigências de normalização, 

racionalização e facilitação do comércio, permitem às seguradoras trabalhar com 

estatísticas e grandes números.155   

 Vale ressaltar que a contratação por adesão não se confunde com as 

condições gerais dos contratos ou cláusulas contratuais gerais. Carlos Ferreira de 

Almeida explica: 
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A expressão “ contratos de adesão”  tem subjacente um modo particular de formação 
dos contratos - a obtenção do consenso por adesão. Pensada inicialmente para 
contratos padronizados formados através de cláusulas contratuais gerais, abrange 
com rigor uma categoria mais ampla de contratos, porque aquela particularidade de 
formação não é específica deles, verificando-se igualmente alguns contratos 
individualizados. (...) Por outro lado, as questões suscitadas por estes contratos de 
adesão - incluam ou não cláusulas contratuais gerais - não só dizem respeito à 
qualificação de certas cláusulas como abusivas, nem tais cláusulas surgem apenas 
em contratos de adesão. A relação entre aquela modalidade de formação e aquele 
problema de desequilíbrio é apenas uma relação de elevada probabilidade que, em 
função de uma valoração jurídica negativa, justifica a cominação de ilicitude e 
invalidade.156 
 

 Não se deve, portanto, confundir o modo de formação dos contratos por 

adesão com as condições gerais dos contratos ou cláusulas contratuais gerais, 

apesar da grande probabilidade de encontrar os institutos de maneira imbricada. 

 Apesar das condições gerais dos seguros estarem, via de regra, predispostas, 

ao segurado é deixada a possibilidade de escolher os riscos contra os quais se quer 

garantir, no momento da contratação do seguro - se contrato uma cobertura contra 

incêndio e deixo de contratar uma cobertura contra inundações. A escolha da 

garantia contratada fica a cargo do segurado, que no instante da contratação conta 

com o auxílio do corretor, a esclarecer todas as dúvidas acerca da proposta e dos 

riscos garantidos. 

 O que se pretende aqui é tentar fixar alguns critérios que permitam diferenciar 

as cláusulas restritivas de risco das cláusulas abusivas, sem desmerecer a 

importância do CDC e das suas regras, que devem ser compatibilizadas com as 

especificidades dos contratos de seguro. 

 As cláusulas restritivas de risco necessitam de um tratamento diferenciado, 

em relação às clausulas abusivas; aquelas são válidas e eficazes, enquanto estas 

são eivadas de nulidade por ferirem regras imperativas, como as que estão contidas 

no CDC. As cláusulas restritivas de risco apenas restringem o objeto do contrato, 

limitando a obrigação do segurado ao risco efetivamente assumido. 

                                                
156 ALMEIDA, Carlos Ferreira de.�&RQWUDWRV�,� 2ª ed. Almedina: Coimbra, 2003. p.144-145. 
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 O já citado Napoleão Nunes Maia Filho coloca que a interpretação 

predominante nos tribunais é aquela que tende ao alargamento da abrangência do 

seguro, em prol do segurado e dos seus beneficiários, opondo-se à concepção 

restritiva do âmbito da compreensão securitária.157 

 Fran Martins chama atenção para o fato de ser necessário que as apólices 

façam a distinção entre riscos cobertos e excluídos: 

Riscos cobertos são aqueles que, direta ou indiretamente, concorrem para a 
ocorrência de danos indenizáveis pelo segurador - por exemplo, atos de hostilidade, 
guerra, rebelião, conspiração, revolução, motim, tufão, furacão, inundação, 
terremoto e outros de idêntica natureza; já riscos excluídos são aqueles que as 
partes excluíram do seguro, em virtude de poderem pesar sobre o interesse 
segurável.158 

 

 Luiz Mendonça ensina que as atividades do segurador objetivam compensar 

perdas econômicas oriundas de acontecimentos aleatórios, sendo seu fundamento 

técnico a probabilidade estatística. O autor arremata: 

O segurador deve, portanto, planejar suas operações de modo a ser plenamente 
atingido o postulado estatístico, segundo o qual os eventos cujos efeitos lhe cabem 
compensar se repitam em perfeita harmonia com as leis de comportamento 
deduzidas de suas manifestações passadas. Tal postulado implica, como é evidente, 
na condição necessária de que o evento segurável apresente, em sua marcha, 
quando não uma regularidade absoluta, ao menos uma tendência suscetível de ser 
apreciada pelos processos estatísticos. Trata-se de uma inelutável necessidade de 
ordem técnica. E é por atendê-la que o segurador, ao fixar o conceito contratual de 
risco segurado, delimita a cobertura concedida de tal forma que nela não se incluam 
certas manifestações que, nada obstante peculiares ao evento garantido, estejam 
destituídas, contudo, daquela característica básica. (...) Outras informações, 
entretanto, concorrem para restringir a cobertura concedida pelo seguro. São elas 
ditadas, via de regra, por exigência de ordem técnica ou econômica, que o 
segurador procura atender no propósito de incutir maior estabilidade e garantia às 
suas operações, ou no de tornar o seguro mais acessível à capacidade aquisitiva do 
público.159 
 

 Como já se afirmou, as cláusulas restritivas de risco, via de regra, são 

perfeitamente válidas e eficazes, pois delimitam o objeto do contrato. Contudo, 

                                                
157 MAIA FILHO, Napoleão Nunes. 'RLV�(VWXGRV�7ySLFRV�GH�'LUHLWR�6HFXULWiULR. Fortaleza: Imprensa Oficial 
do Estado do Ceará, 1983. p.34. 
158 FRAN MARTINS DSXG�LQ�SILVA, Américo Luís Martins da. &RQWUDWRV�&RPHUFLDLV��v. II. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p.174. 
159 MENDONÇA, Luiz. 2�VHJXUR�HP�UHWDOKRV. Rio de Janeiro: Funenseg, 1997. p.406-407.  
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algumas regras devem ser observadas, para que as referidas cláusulas depois não 

sejam consideradas abusivas. 

 Além das regras do Código Civil, o CDC traz diversas disposições aplicáveis 

aos contratos de seguro. O seu art.3o, §2º, consagra expressamente a atividade 

securitária, sendo indiscutível a aplicabilidade do CDC aos contratos de seguro em 

que os segurados sejam consumidores. 

 O art. 54 do CDC regula os contratos de adesão e impõe diversas obrigações 

ao fornecedor, entre as quais a obrigação de redação das cláusulas em termos 

claros, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão 

pelo consumidor, destacando o §4º que as cláusulas que implicarem em limitação de 

direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão.  

 Contudo, mesmo quando as apólices são redigidas de forma clara e estando 

em destaque as cláusulas de limitação de risco que não se confundem com 

cláusulas que limitam o direito do consumidor, o Judiciário tem por hábito aplicar o 

art.51, IV, do CDC, e anular as cláusulas restritivas de risco sob o fundamento de 

que estabelecem obrigações consideradas abusivas, colocando o consumidor em 

desvantagem exagerada, e incompatíveis com a boa-fé e a equidade. 

 Essa postura do Judiciário pretende beneficiar o consumidor, no entanto 

acaba por prejudicá-lo já que as cláusulas limitativas de direito ditam a estabilidade 

da instituição seguradora, possibilitando a cobrança de prêmios menores e a 

ampliação da massa de segurados. No momento em que o Judiciário premia um 

segurado que não possuía cobertura, pretendendo fazer justiça, acaba, por via de 

conseqüência, prejudicando a totalidade dos consumidores de seguro, que passam 
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a arcar com prêmios mais altos em função da quebra da equação previamente 

estabelecida. 

 O art.51 do CDC vem sendo interpretado de maneira inadequada, anotando 

Lílian Caldeira que “a maioria das cláusulas taxadas como abusivas, pelo leigo, são 

restritivas (art.1460 do Código Civil)”.160 

 A mesma autora afirma que o art.54, §4º, do CDC, estabelece e aceita 

cláusulas restritivas. Considera, contudo, que as cláusulas restritivas de risco não 

implicam em limitação do direito do consumidor, mas tão somente em uma 

delimitação exata dos riscos segurados, só podendo ser reputadas como limitativas 

de direito quando frustrem, de maneira desproporcional e sem justificativa, as 

legítimas expectativas do segurado. 

 Ressalte-se, mais uma vez, que no momento da contratação do seguro, o 

segurado está assistido pelo corretor, tendo ainda a oportunidade de examinar a 

proposta de seguro e escolher as coberturas que lhe interessam. Muitas vezes, 

objetivando pagar um prêmio menor, o segurado opta por uma cobertura mais 

restrita, sendo que, após o sinistro, vai ao Judiciário pretendendo a anulação das 

cláusulas restritivas de risco. E isto não se deve admitir.  

 Especificamente sobre a distinção entre cláusulas restritivas de risco e 

cláusulas limitativas de direito dos segurados, à luz do Direito espanhol, ensina 

Fernando Sanchez Calero que: 

Un problema de especial relevancia que se plantea en este punto (...) es el de 
conocer si han de considerarse como cláusulas “ limitativas”  de los derechos de los 
asegurados las cláusulas contractuales que delimitam el riesgo asegurado. Interesa 
observar que el artículo 1º de la LCS que la obligación del asegurador existe 
“ dentro de los limites pactados” ; idea que repite la LCS em general em los artículos 
que definen las distintas modalidades del contrato de seguro al repetir que ela 
segurador se obliga “ dentro de los limites establecidos em la Ley y en el contrato”  
[v.arts. 45,50, 54, 63, 73, 76, a), etc]. Parece evidente que la prestación dela 
segurador - tanto com relación a la garantia del riesgo asegurado como el pago de 

                                                
160 CALDEIRA, Lílian. 2�FRQWUDWR�GH�VHJXUR�SULYDGR�H�D�SURWHomR�GR�FRQVXPLGRU. Rio de Janeiro: Funenseg, 
1997. p.56. 
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prestación uma vez que se produzca el siniestro - depende precisamente de la 
delimitación del riesgo, que, a su vez, es base para el cálculo de la contraprestación 
a cargo dela segurado, es decir, la prima. Esta consideración há sido tenida em 
cuenta, de forma expressa, em la Diretiva 93/13 sobre cláusulas abusivas, cuando se 
ha excluido de ellas, las cláusulas de los contratos de seguro “ que definen o 
delimitam claramente el riesgo asegurador ..., ya que dichas limitaciones se tienen 
em cuenta en el cálculo de la prima abonada por el consumidor” . Em línea de 
princípio, por conseguiente, puede afirmarse que una cosa es una cláusula limitativa 
de los derechos dela segurado y outra la que determina el nacimiento o no de esos 
derechos.161 

 

 Do exposto, fica clara a necessidade de serem distinguidas as cláusulas 

restritivas de risco das cláusulas abusivas, uma vez que o objeto do contrato de 

seguro deve ser delineado de maneira clara, não podendo a seguradora ser 

obrigada a indenizar um risco que não foi contratado, sob pena de quebra do 

equilíbrio atuarial. A responsabilidade do segurador se restringe aos riscos 

assumidos. 

 Para uma parte da doutrina espanhola, a descrição do objeto do contrato de 

seguro revela uma delimitação entre riscos garantidos e riscos não cobertos. Font 

Rivas afirma: 

Ver con claridad la distinción entre cláusulas de delimitación del riesgo y las 
cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. Para él aquellas son 
anteriores al nacimiento de los derechos y obligaciones de la póliza, uma vez 
aclarado qué se asegura y contra qué riesgo se producen los derechos y 
obligaciones. “ Es um ‘prius’ lógico” . Los derechos de los asegurados pueden 
restringir-se después de la delimitación del riesgo, no antes, ya que non han sido 
creados, dice esto autor.162 

  

 Na seqüência, alguns casos onde as cláusulas restritivas de risco são 

frequentemente confundidas com as cláusulas abusivas, afora as limitativas de 

direito. 

• CLÁUSULA DE PERFIL�

                                                
161 CALERO, Fernando Sanchéz.� /H\� GH� &RQWUDWR� GH� 6HJXUR� �� &RPHQWiULRV� D� OD� OH\� �������� \� D� VXV�
PRGLILFDFLRQHV. Pamplona: Editorial Aranzadi, 1999. p. 97-98. 
162 FONT RIVAS apud LQ RUIZ, Luís Javier Larraya. /DV� FOiXVXODV� OLPLWDWLYDV� GH� ORV� GHUHFKRV� GH� ORV�
DVHJXUDGRV���$UWtFXOR�����GH�OD�OH\���������GH�FRQWUDWR�GH�VHJXUR. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2001. p.153. 
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 A chamada cláusula de perfil é aquela que permite ao segurador quantificar o 

prêmio, privilegiando o risco subjetivo a que está exposto o segurado, ou seja, o 

prêmio é calculado em função das características pessoais do segurado. 

 Na proposta de seguro de automóvel, o segurado responde ao questionário 

de avaliação do risco informando idade, sexo, principal condutor do veículo, local 

onde o veículo costuma trafegar, se fica estacionado em garagem durante a noite 

etc. Estes dados permitem ao segurador o cálculo do prêmio e a aceitação ou não 

da proposta de seguro.  

 O objetivo da cláusula de perfil é justamente permitir ao segurador o cálculo 

de um prêmio condizente com as características pessoais do segurado, 

possibilitando a cobrança de um prêmio mais baixo do que os cobrados em apólices 

sem cláusula de perfil. 

 Contudo, a doutrina costuma taxar a cláusula de perfil de ilegal, entendendo-a 

contrária ao CDC, por supostamente restringir os direitos do segurado. Em verdade, 

inexiste esta restrição de direitos - ao segurado é dado escolher entre contratar ou 

não a cláusula de perfil, sendo que, ao contratá-la, o valor cobrado, a título de 

prêmio, é inferior ao cobrado nas apólices sem perfil. 

 Fica claro, portanto, que a cláusula de perfil é cláusula restritiva de risco, 

sendo totalmente distinta das cláusulas abusivas, que devem ser fulminadas por ser 

contrárias ao CDC. Nota-se na doutrina uma tendência a generalizações, no sentido 

de que toda cláusula de perfil seja abusiva. A este respeito, Jorge Alberto Quadros 

de Carvalho Silva se posiciona: 

Outra cláusula abusiva é a que se baseia em declaração de perfil, para excluir o 
pagamento da indenização quando o evento é associado com fato secundário, não 
mencionado pelo consumidor durante a conclusão do contrato. Assim, se o 
segurado declarar que seu veículo é deixado na garagem durante o trabalho, ou que 
o dirige em determinada região (fatos suficientes para diminuir o risco e o valor do 
prêmio), e se depois for verificado o sinistro em condições adversas (na rua onde o 
carro estava estacionado, por lotação da garagem, ou em região diferente do local 
por onde costuma circular), não poderá a seguradora negar-se a indenizar. Ocorre 
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que, raramente, alguém deixa seu veículo o tempo todo na garagem, assim como 
dificilmente alguém circula apenas numa determinada região. Isto quer dizer que a 
declaração de perfil, antes de ser obrigação de não fazer por parte do consumidor, 
constitui um meio de a seguradora coletar dados necessários para a composição do 
valor do prêmio, com base nas características do beneficiário, desta forma podendo 
aumentar ou diminuir o valor da prestação. Acima de tudo, a declaração de perfil 
não poderá levar a práticas discriminatórias - por exemplo, considerar o sexo do 
consumidor um motivo para aumentar o valor do prêmio, levando em conta  a 
maior probabilidade de sinistro. O mesmo vale para a raça e a idade avançada do 
consumidor.163 

 

 Essa construção carece de substância, pois o seguro é resultado da 

mutualidade, refletindo no plano jurídico uma equação matemática, onde se cobra 

dos segurados o prêmio para fazer frente aos sinistros ocorridos com a massa 

segurada. 

 Inexiste prática discriminatória ao taxar o prêmio de maneira diferenciada 

entre segurados expostos a riscos diversos e com perfis diversos. Se assim não 

fosse, a instituição do seguro estaria fadada ao insucesso.  

 Não é de hoje que as discussões acerca da cláusula de perfil assolam o 

Judiciário; este tipo de demanda é muito comum, sendo a jurisprudência titubeante 

sobre o tema e com uma tendência a generalizar e taxar de abusiva este tipo de 

cláusula. 

 Voltaire Marenzi opina: 

É na Seção II que o legislador trata, nos artigos 778 a 788, do seguro de dano, que é 
objeto de comentários na segunda parte deste ensaio sobre o contrato de seguro. 
Porém, antes de se adentrar no seguro de dano, uma questão que não foi detalhada 
no Novo Código Civil diz respeito à situação do “ perfil do segurado” . Este tema 
mereceria melhor desenvolvimento no “ seguro de dano” , mas não existe tratamento 
desta matéria no Novo Código Civil. Cabe, porém, tecer algumas considerações 
sobre o tema. Via de regra, as seguradoras, alegando minimizar o valor do prêmio, 
criaram o questionário hoje conhecido nos tribunais como “ perfil do segurado” , no 
qual este, ao responder algumas perguntas feitas pela seguradora, traça um legítimo 
perfil da sua atividade em relação ao veículo automotor - O segurado dirige seu 
próprio veículo? Quem mais o dirige? O veículo é recolhido à noite, em algum 
estacionamento próprio? À noite ele é guardado em algum estacionamento 
fechado? etc.164 

   

                                                
163 SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. &OiXVXODV�DEXVLYDV�QR�&yGLJR�GH�'HIHVD�GR�&RQVXPLGRU. São 
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 Não se pode concordar com a doutrina majoritária, que considera abusivas as 

chamadas cláusulas de perfil - estas, na verdade, visam tão somente a delimitar o 

risco segurado. 

Também não existe qualquer restrição ao direito do segurado, que inclusive 

pode optar por não contratar apólice com este tipo de cláusula. No entanto, como o 

prêmio é reduzido, os segurados contratam com perfil, passam a violá-lo e depois 

vão ao Judiciário com uma declaração de nulidade da cláusula, criando para as 

seguradoras uma obrigação maior do que a efetivamente contratada. 

 

• ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO BEM SEGURADO 

 Outra cláusula que enseja discussão judicial é a inserta nos contratos de 

seguro de automóvel, que proíbe ao segurado a alteração das características do 

veículo. Este tipo de cláusula tem por objetivo permitir ao segurador a fixação do 

prêmio, com base no risco efetivamente contratado. Por exemplo, o segurado é 

proprietário de um veículo 1.0 e, após a contratação do seguro, instala um turbo no 

motor e rebaixa o veículo com o corte das molas etc. 

 A cláusula que proíbe a alteração das características básicas do veículo tem 

dupla finalidade: limitar o risco segurado e evitar a agravação do risco. No entanto, 

apesar de válida segundo nosso entendimento é comum encontrar decisões no 

Judiciário que determinam sua anulação, fundamentadas no art.51, IV, do CDC, por 

estabelecer obrigações supostamente iníquas e abusivas. 

 É de se destacar que em relação ao rebaixamento do veículo, em caso de 

colisão, os danos são muito superiores àqueles causados a um veículo não 

rebaixado, posto que a altura original é a que foi projetada para receber os impactos. 
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• EXCLUDENTE DE INDENIZAÇÃO 

 Como se sabe, a delimitação dos riscos segurados é muito importante para o 

cálculo atuarial, bem como para a taxação do prêmio. Ricardo Bechara salienta: 

Abusiva é, por exemplo, e por isto tisnada da eiva da nulidade, uma cláusula a tal 
ponto iníqua, que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível 
com a boa-fé e a equidade, desde que: a) em ofensa aos princípios fundamentais do 
sistema jurídico a que pertence; b) em restrição aos direitos ou obrigações 
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto 
ou equilíbrio contratual; c) mostrando-se excessivamente onerosa para o 
consumidor, considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares do caso. Tudo na conformidade do que 
dispõe o art.51 e seus §§, do CDC; (...) é restritiva, portanto, lícita e permissível, 
aquela cláusula que, fugindo da abusividade acima mencionada, guarda 
consonância com o espírito da lei e do contrato, sendo redigida com clareza e 
destaque, permitindo sua fácil e imediata compreensão (art.54, §4º, do CDC). Feitas 
estas considerações, não é difícil entender que a cláusula que exclui o risco da 
embriaguez no seguro de automóvel, embora restritiva, como admite a lei, jamais 
poderia ser tisnada de abusiva, sendo cláusula perfeitamente compatível com o 
contrato de seguro e com a lei regente, podendo, inclusive, consoante o art.1454, do 
CC, importar a embriaguez no volante em agravamento do risco e, também, culpa 
grave, ambas figuras incompatíveis com a natureza do contrato de seguro, sendo a 
ele antípodas. Considere-se que esta cláusula vai, inclusive, ao encontro da lei 
penal, que repele e pune o condutor embriagado, razão pela qual jamais pode ser 
rotulada de abusiva.165 

  

 Como se viu, trata-se de uma cláusula que exclui a indenização, em casos de 

embriaguez, quando o sinistro for agravado por ato voluntário do segurado. 

 Especificamente nessa cláusula, o Judiciário acaba se comportando de 

maneira diferenciada em relação às demais. Em vez de declarar a nulidade 

invocando o CDC, pretende exigir da seguradora exames clínicos que comprovem a 

embriaguez do segurado, freqüentemente rejeitando a prova testemunhal. 

 Sobre o tema, o mesmo autor opina: 

Por todo o exposto, está-se a ver, à saciedade, que a excludente de embriaguez é 
lícita e longe de qualquer abusividade. Abusivo, seria, em verdade, pretender-se 
impor que tal excludente, nas apólices de seguro, seja relegada a oblívio, à letra 
morta, quando se sabe que o automóvel, graças ao estado etílico de seus 
condutores, é considerado como a máquina mais perigosa desse planeta.166 
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 A doutrina brasileira ainda é incipiente sobre as cláusulas limitativas de 

direito; o Judiciário costuma rotular este tipo de cláusula como abusiva, esquecendo-

se que, na verdade, ela se constitui em uma categoria autônoma. 

 Ora, as cláusulas restritivas de risco podem e devem ser diferenciadas das 

cláusulas abusivas, até mesmo pela necessidade de segurança dos contratantes, 

que não devem ter suas prestações majoradas pelo Judiciário.  

As cláusulas restritivas de risco devem ser redigidas de maneira clara e com 

destaque, sendo previamente apresentadas ao segurado pelo corretor, adequando-

se às demais normas do CDC.  

 A doutrina espanhola traz algumas considerações, que podem ser vistas 

como sugestões a serem adotadas pelo mercado: 

• as cláusulas restritivas de risco devem ser destacadas no início da apólice 

e das condições gerais dos seguros, juntamente com o risco segurado, as 

garantias contratadas e os valores das indenizações; 

• na limitação dos riscos contratados, não devem ser inseridas cláusulas 

surpreendentes, contrárias à boa-fé e ao equilíbrio das prestações ou às 

normas imperativas, sob pena de nulidade; 

• ao longo das condições gerais, não devem estar dispersas cláusulas 

restritivas de risco, concentradas no início da apólice para permitir aos 

segurados um melhor entendimento.167 

�
�
�
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 Sem prejuízo das considerações parciais já realizadas nesta dissertação, 

alinham-se algumas conclusões de maior relevo, acerca do tema pesquisado: 

• a sociedade evolui a todo momento e esta evolução é marcada pelo 

surgimento de novos riscos, que passam a integrar o cenário onde atuam 

as companhias de seguro, sendo cada vez mais complexos os modelos 

matemáticos que subsidiam a elaboração de novos produtos; 

 

• a sociedade de risco caracteriza-se pelo aumento dos riscos conjugado à 

sua indeterminação, sendo impossível mensurar as suas conseqüências; 

 

• na sociedade de risco, o legislador fica em situação delicada, já que a 

proibição de condutas deve ser ponderada de acordo com os riscos; 

 

• as indeterminações acerca do risco fazem surgir uma série de 

questionamentos sobre o futuro da atividade seguradora, uma vez que o 

número de riscos aumenta ao mesmo tempo em que a sua mensuração 

fica cada vez mais complexa; 

 

• as seguradoras devem se preocupar não só com os riscos externos, mas 

também com os riscos criados pelo próprio homem; 

                                                                                                                                                   
167  RUIZ, Luís Javier Larraya. /DV�FOiXVXODV�OLPLWDWLYDV�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�DVHJXUDGRV���$UWtFXOR�����GH�
OD�OH\���������GH�FRQWUDWR�GH�VHJXUR. Pamplona: Editorial Aranzadi, 2001. p. 175-176.  
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• o seguro aparece como um mecanismo apto a minimizar os efeitos da 

sociedade de risco, não reduzindo o risco em si, mas minorando ou 

mesmo compensando totalmente os danos decorrentes do sinistro; 

 

• se os riscos são cada vez mais complexos, deve-se dar uma maior 

atenção ao estudo das cláusulas restritivas de risco, para diferenciá-las 

das cláusulas abusivas; 

 

• no Código Civil brasileiro, consagra-se a boa-fé como cláusula geral dos 

contratos, presente também nos artigos específicos referentes ao contrato 

de seguro; 

 

• da boa-fé derivam deveres de lealdade e probidade que obrigam os 

seguradores e os segurados, respectivamente, a redigirem os contratos 

com clareza e declararem verdadeiramente o risco; 

 

• a teoria dualista, atualmente, parece melhor explicar a natureza jurídica 

dos contratos de seguro, classificando-os em seguros de danos e seguros 

de pessoas; 

 

• o movimento da análise econômica do Direito tem por objetivo a 

maximização da economia, no sentido de subsidiar os juristas com 

elementos aptos, a fim de permitir decisões mais acertadas do ponto de 

vista econômico; 



 107 

• para esse movimento, o Direito é como um mecanismo facilitador de 

transações, devendo proporcionar o menor custo e a maior segurança; 

 

• é justificável a interpretação dos contratos de seguro em prol do segurado, 

já que a empresa seguradora tem a possibilidade de avaliar 

economicamente as eventuais falhas existentes no contrato; 

 

• não se discute a necessidade de proteção do consumidor, mormente pelos 

riscos aos quais está exposto em função dos produtos e serviços à sua 

disposição. Especificamente no tocante aos contratos de seguro, deve-se 

atentar para a obrigação do segurado de declarar o risco. Só o segurado 

sabe o risco real a que está sujeito, pois a informação acerca do risco é 

assimétrica, ficando o segurador a depender dos dados que lhe são 

prestados, para quantificar o prêmio e aceitar ou não a proposta. Por este 

motivo, é preciso caracterizar uma distinção entre cláusulas restritivas de 

risco e cláusulas abusivas, para evitar distorções no mercado e também 

injustiça contratual; 

 

• tanto a ação quanto a informação oculta caracteriza-se pela má-fé, 

devendo o segurado que agir desta maneira perder o direito à garantia 

contratada, ou no mínimo ter uma redução correspondente, com aplicação 

da regra proporcional; 

 

• o contrato de seguro deve ser interpretado da forma mais favorável ao 

segurado, posto que este não pode ter frustrada a expectativa de 
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recebimento da indenização, em função de deficiências redacionais 

existentes no contrato; 

 

• inexistem no Brasil critérios claros para distinguir as cláusulas restritivas 

de risco das cláusulas abusivas, ficando esta tarefa a cargo do Judiciário, 

na solução dos conflitos decorrentes; 

 

• as cláusulas restritivas de risco, entretanto, desde que informadas 

previamente ao segurado e redigidas com clareza e destaque, não devem 

ser anuladas, frente à condição de estabelecerem obrigação iníqua que 

coloque o segurado em desvantagem exagerada ou contrária à boa-fé e à 

equidade; 

 

• as cláusulas pactuadas entre segurado e segurador não podem ser 

anuladas se, ao segurado, foram oferecidas outras coberturas, tendo ele 

optado por aquela mais restrita, com o objetivo de pagar um prêmio 

menor; 

 

• o Judiciário não deve, sob o fundamento de interpretar o contrato 

favoravelmente ao segurado, anular cláusulas restritivas de risco e 

estender as garantias previstas no contrato. Agindo desta maneira, estará 

contribuindo para a distorção do mercado de seguros e para o aumento do 

prêmio e a redução da massa segurada; 
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• os contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, já que o 

prêmio cobrado é estabelecido em função da massa segurada e do cálculo 

das probabilidades, correndo-se o risco de haver uma desestabilização do 

sistema, caso haja a obrigação de indenizar sinistros não previstos.  
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