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O CONTRATO DE SEGURO E SUA FUNÇÃO SOCIAL EM OBSERVÂNCIA AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Guilherme Guedes Andrade1 

 

 

Resumo: O contrato de seguro, cuja finalidade é garantir o interesse legítimo do segurado 

frente à pessoa ou coisa, mediante o pagamento de prêmio, possui cláusulas específicas 

disciplinadas em capítulo próprio no atual Código Civil de 2002, além de dispor de 

regulamentações dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Seguros Privados no Brasil, 

tais como o CNSP e a SUSEP, essa última Autarquia Federal responsável pelo controle e 

fiscalização das relações securitárias. Além das cláusulas da apólice respeitar regramentos 

peculiares, a execução do contrato de seguro o torna uma prestação de serviço, e consequente 

relação de consumo, aplicando-se também as normas instituídas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, ordenamento jurídico criado para garantir a igualdade entre dos contratantes. 

Além de observar os preceitos próprios, o segurador deve primar pela boa-fé objetiva 

contratual, essencial em todas as relações contratuais conforme a teoria geral, assim como a 

eticidade, equidade das partes, devendo ainda estabelecer uma redação clara das cláusulas da 

apólice, além de atuação transparente, possibilitando que o promitente segurado tenha perfeita 

compreensão das condições em que o seguro se regerá, garantindo a credibilidade na atuação 

do segurador, em especial sobre as cláusulas limitativas de direito, admitidas no Código 

Consumerista, desde que, entretanto, provada a ciência da parte contrária. O desempenho 

apropriado em respeito às normas legais, evita discussões jurídicas, permitindo que a função 

social do contrato de seguro atinja sua finalidade, caso contrário, a atuação do segurador será 

interpretada objetivamente, dando ensejo a uma possível interpretação favorável em prol do 

consumidor, e consequente nulidade contratual. Neste cariz, a prestação de serviço no 

mercado securitário relativa à gestão de capital para absorção dos riscos, exige não somente a 

observância dos princípios e elementos próprios, mas também dos que norteiam as relações 

consumeristas, garantindo o equilíbrio contratual, a comutatividade e o mutualismo, alicerces 

nessa modalidade de contrato. 

 

Palavras-chave: Contrato de Seguro; Função Social; Garantia; Risco; Cláusulas Contratuais; 

Consumidor; 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No direito brasileiro, o contrato de seguro refere-se a um negócio jurídico de 

interesse de ambas as partes contratantes, no qual a companhia seguradora se obriga, mediante 

o pagamento de prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou 

coisa, contra riscos predeterminados, de acordo com a dicção do art. 757 do Código Civil de 

2002. 

  

O desenvolvimento mercantil no Brasil, iniciado pelo comércio marítimo, e 

posteriormente pelo cultivo do café, foi o marco inicial para o surgimento das relações 

securitárias, buscando os interessados artifícios para blindar as adversidades, essas mais 

facilmente toleradas quando disseminadas na coletividade.  

 

Ante esse panorama, surgiu o contrato de seguro, artefato formidável para a 

economia no país, com função de prognosticar os efeitos que acometem pessoas de forma 

individual ou na coletividade. 

 

Desde o princípio o objetivo do contrato de seguro foi coletivizar o risco entre os 

segurados. Ao receber o prêmio, avaliado pela probabilidade da ocorrência do evento danoso, 

a companhia garante o pagamento de indenização securitária ao segurado, ou seus 

beneficiários, quando for o caso.  

 

Sua natureza jurídica é considerada uma relação bilateral, onerosa, consensual, de 

adesão, e atualmente aleatória ou comutativa, discussão acalorada na doutrina contemporânea, 

porém, que em nada modifica a sua função social. Em regra, o elemento do seguro é a 

garantia do risco, haja vista a companhia seguradora receber prêmio como contraprestação 

para garantir futura indenização, a depender da ocorrência do sinistro, evento futuro e incerto, 

objetivando, entretanto, o interesse tanto da seguradora, como do segurado, dai justificar a sua 

comutatividade e não apenas a aleatoriedade. 

 

Em razão da particularidade da relação jurídica que envolve o seguro, o ordenamento 

jurídico exige que sejam respeitados apreciáveis princípios, tais como o da função social dos 
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contratos e o da boa-fé objetiva, regra da teoria geral, para uma efetiva aplicabilidade do 

interesse contratual. 

 

Para que o contrato de seguro surta o efeito confiado, garantindo a comutatividade e 

o interesse do contratante e contratado, o Código Civil de 2002 traz em seus artigos a 

necessidade da relação jurídica estar pautada em uma conduta justa, equilibrada e ética. Por 

exemplo, os artigos 765 e 766 do referido diploma legal exigem de ambas as partes a boa-fé e 

veracidade na execução do contrato, sob o prejuízo da garantia, se por acaso houver 

declarações inexatas ou omissão de circunstancias que possam influenciar na aceitação da 

proposta. 

 

Como forma de impedir o desequilíbrio contratual, não havendo respeito aos 

princípios basilares, em especial à boa-fé contratual, o artigo 762 do Código Civil de 2002 

prevê que o seguro será nulo, se provado o ato doloso e intencional do segurado. 

 

Além do Código Civil de 2002 dispor de capítulo próprio para tratar sobre as regras 

do seguro, esse admirável negócio jurídico igualmente observa exigências do Sistema 

Nacional de Seguros Privado (SNSP), através de circulares, portarias e atos expedidos pelo 

Conselho Nacional do Seguro Privado (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Nenhuma cláusula ou condição contratual estará prevista em contrato, se não em 

conformidade aos mandamentos desses regramentos que regulamentam as relações de seguro. 

 

Embora os contratos de seguro sejam instituídos com observância e exigência aos 

princípios basilares, o Código Civil de 2002 e também órgãos de controle e fiscalização do 

mercado securitário, suas cláusulas e condições ainda assim podem ser consideradas nulas, se 

apuradas a abusividade, deixando de produzir o efeito esperado e tornando a operação 

securitária inoficiosa para a seguradora, garantindo tão somente, entretanto, a indenização 

securitária ao segurado.  

 

O contrato de seguro é considerado uma relação consumerista protegido pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista sua característica de adesão, a presunção de 

hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 
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Com essa condição especial, não basta, portanto, respeitar apenas os princípios 

gerais, as normas previstas no Código Civil, e atos e demais regramento expedidos pelos 

órgãos complementares. Na análise da relação consumerista frente ao mercado de seguro, 

exige-se também, e em específico, várias condições elementares consumeristas, as quais 

levam a comprovação da ciência do segurado quanto às cláusulas contratuais, essas condições 

em que o seguro se regerá. 

 

Admite-se no contrato de seguro cláusulas limitativas, isto é, delimitadoras quanto 

aos direitos do segurado, as quais não são consideradas abusivas, pois admitidas no Código 

Consumerista, até mesmo porque, estão de acordo com a exigência da lei. Porém, ainda que o 

seguro esteja em conformidade com o ordenamento jurídico, se não restar comprovado e 

demonstrado que o segurado teve ciência dessas cláusulas contratuais restritivas de direito, a 

operação securitária acaba por tornar-se prejudicial para a seguradora, indo ao desencontro da 

sua essência e finalidade. 

 

Conforme o entendimento jurisprudencial, o segurador apenas poderá exigir uma 

condição restritiva ao segurado, como por exemplo, a cláusula de agravamento de risco em 

caso de embriaguez, se provado a ciência inequívoca do contratante quanto a essa restrição, 

caso contrário, se obrigará ao pagamento da indenização previamente pactuada, em razão da 

interpretação objetiva e em prol do consumidor. 

 

Desta feita, entender a finalidade da espécie contratual para sua perfeita 

aplicabilidade deve ser uma tarefa observada por todos aqueles que, de certo modo, utilizarão-

se ou farão proveito do contrato de seguro, evitando que interpretações indevidas sejam feitas, 

ou até mesmo, garantido a satisfação e o interesse da parte, sendo relevante analisar o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da aplicabilidade das cláusulas contratuais 

do contrato de seguro frente às normas consumeristas, situações extremamente corriqueiras no 

mercado securitário.  
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1. O SURGIMENTO HISTÓRICO DO CONTRATO DE SEGURO NO BRASIL 

 

 

Com a vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil em janeiro de 1808, houve a 

abertura dos portos, dando início à atividade marítima. Sucessivamente, com a intensificação 

da navegação, o príncipe regente D. João assinou decreto autorizando a abertura da primeira 

companhia de seguro, a “Companhia de Seguros BOA-FÉ”, fundada na capitania da Bahia.  

 

Sílvio de Salvo Venosa (2005, p. 337) destaca que: “A experiência do seguro 

marítimo, sem dúvida, deu origem às outras modalidades de proteção ao risco e ao contrato de 

seguro com os contornos atuais foi surgindo paulatinamente em decorrência das necessidades 

sociais”. 

 

Até a cultivação do café, não havia no Brasil regulamentação da atividade 

securitária, a qual observava as leis portuguesas. No entanto, com o aumento da exportação da 

principal atividade mercantil na época, em 1850 promulgou-se o Código Comercial 

Brasileiro, sancionado pela Lei nº. 556/1850, regulamentando o seguro marítimo e 

expandindo o mercado securitário, sendo criada na ocasião mais de 50 companhias de seguro, 

a grande maioria empresas do exterior que viram no Brasil um atraente negócio. 

 

Operando inicialmente com o seguro marítimo, o Código Comercial Brasileiro se 

adaptou ao seguro terrestre regulamentado pelo Decreto Lei nº. 4270/1901, entre os quais 

posteriormente confirmou o funcionamento dos seguros no Brasil mediante o Decreto nº. 

5072/1903. 

 

Em 1º de janeiro de 1916, o Código Civil Brasileiro, sancionado pela Lei nº. 3.071 

regulamentou especificadamente o contrato de seguro, dispondo de um capítulo específico 

para tanto, e a partir de então, o Código Civil e o Código Comercial, em conjunto, passaram a 

disciplinar os direitos e as obrigações das partes. 

 

Em 1939, o então presidente Getúlio Vargas criou o Instituto de Resseguros do 

Brasil (IRB), existente até hoje, responsável pela proteção do seguro contra as companhias 

estrangeiras que na época dominavam o mercado securitário nacional. A finalidade principal 
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quando da criação, era o domínio sobre o seguro, bem como o fomento às operações 

securitárias em geral. 

 

Com as novas reivindicações do comércio, a atuação do IRB foi além da finalidade 

primitiva de órgão aduaneiro, em desencontro a esfera institucional de regulamentador do 

resseguro, ferindo a expansão da atividade e dificultando a criação e concorrência de outras 

companhias no setor. 

 

Com o aumento da concorrência e entrada de empresas estrangeiras no país, houve a 

quebra do monopólio do IRB, sendo instituído em 1996 o Sistema Nacional de Seguros 

Privados (SNSP) (Decreto Lei nº. 73), composto pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP), pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

 

Até meados de 1980 a SUSEP era um órgão sem efetiva atuação. Após mudanças na 

gestão do seguro, passou a assumir atribuições legais, sendo que atualmente o mercado 

securitário é fiscalizado pela mesma, tida como Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 

Fazenda, com finalidade principal de baixar instruções e expedir circulares para 

regulamentação das operações securitárias, de acordo com as exigências do CNSP. 

 

Atualmente várias são as legislações que formam o contexto securitário, tendo o 

atual Código Civil de 2002 um capítulo próprio para o seguro, dispondo nos artigos 757 a 802 

as normas para atuação das companhias seguradora, sendo que as seguradoras somente podem 

funcionar e comercializar espécies securitárias por meio de requerimento dirigido ao CNSP 

por intermédio da SUSEP, exigindo a regularidade da constituição societária. 
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2. O CONTRATO DE SEGURO 

  

 

O conceito de seguro está previsto no art. 757 do Código Civil de 2002, que assim 

dispõe: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 

garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados”.  

 

Na doutrina de Maria Helena Diniz (2015, p. 548): 

 

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se 

obriga para com a outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, 

a garantir-lhe interesse legítimo reativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la 

de prejuízo decorrente de riscos futuros, previstos no contrato (CC, 

art. 757)”.  

 

Cavalieri Filho (2008, p. 419) conceitua o contrato de seguro como: 

 

“(...) em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante 

o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de 

pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a 

que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado 

negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do 

segurador de repará-las. Frise-se que em se tratando de contrato de seguro, o 

segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o 

dolo ou a má-fé do segurado. Da mesma forma, o agravamento do risco pode 

servir de preceito ao não pagamento do sinistro, haja vista o desequilíbrio da 

relação contratual, onde o segurador receberá um prêmio inferior ao risco 

que estará cobrindo, em desconformidade com o avençado”.  

 

O principal elemento no contrato de seguro é a garantia do risco. No seguro, o risco 

do contratante é transferido para a companhia seguradora contratada, obrigatoriamente uma 

sociedade autorizada pelas entidades regulamentadoras, a qual assumirá a ocorrência 

mediante o recebimento do prêmio.  

 

De acordo com o art. 757, parágrafo único, "somente pode ser parte, no contrato de 

seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada”. 

 

Nesse sentido, assevera Flávio Tartuce (2017, p. 556): 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10687747/artigo-757-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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“A atividade de segurador deve ser exercida, no contexto da norma, por 

sociedades anônimas, mútuas ou cooperativas (estas terão por objetivo 

somente os seguros agrícolas), mediante autorização do Governo Federal, 

estando a matéria disciplinada pela Lei 8.177/1991 e pelos Decretos-leis 

73/1996 e 2.063/1940”. 

 

A garantia do legítimo interesse, submetido ao risco previamente analisado e 

determinado, distingui o contrato de seguro das demais modalidades contratuais, tornando a 

garantia o componente imediato do mesmo.  

 

No Código Civil de 2002, o risco se divide em seguro de dano e de pessoa, prevendo 

que os riscos futuros e incertos transferidos à seguradora sejam relativos à vida ou saúde do 

contratante, assim como direitos e patrimônios. 

 

Sobre o assunto, Pablo Stolze Gagliano (2017, p. 751-752) arrazoa que "podem ser 

objeto deste contrato inúmeros interesses jurídicos tutelados, de cunho material (casa, 

apartamento, avião, satélite, joias etc.) ou moral (vida, imagem, honra, etc)”.  

 

Eventuais riscos garantidos que, entretanto, ferem a função social do contrato, 

podem ser declarados nulos, nos termos do art. 762 do Código Civil: "Nulo será o contrato 

para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário, ou de 

representante de um ou de outro".  

   

  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104105/lei-de-desindexacao-da-economia-lei-8177-91
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126722/decreto-lei-2063-40
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3. A NATUREZA JURÍDICA 

 

 

Quanto à natureza jurídica, o contrato de seguro é considerado: (i) bilateral ou 

sinalagmático; (ii) oneroso; (iii) de adesão; (iv) formal; (v) de execução continuada; (vi) 

consensual; (vii) aleatório; e para alguns doutrinadores, atualmente, (viii) comutativo. 

 

O contrato de seguro é considerado bilateral (i), pois reflete em obrigações e direitos 

para ambas as partes. Para o segurado em adimplir o prêmio, a fim de ter garantido seu 

interesse legítimo, e em contrapartida, para a seguradora em pagar indenização caso o risco 

garantido venha ocorrer. Não havendo o cumprimento da obrigação por uma das partes, a 

exemplo, o não pagamento do prêmio, não há como exigir da seguradora o pagamento da 

indenização se porventura o risco vier ocorrer.  

 

É um contrato oneroso (ii) pela exigência do prêmio e incerteza da ocorrência do 

sinistro, e de adesão (iii) por não possibilitar a discussão entre as partes quanto às cláusulas 

contratuais. 

 

Destarte, o seguro é formal (iv), pois, de acordo com o art. 758 do Código Civil, 

prova-se com a exibição da apólice ou com o bilhete de seguro, ou ainda, com o documento 

probatório do prêmio. 

 

Flávio Tartuce (2017, p. 566) destaca a apólice como: 

 

“(...) instrumento do contrato de seguro, contendo as regras gerais do 

negócio celebrado e devendo a sua emissão ser precedida de proposta 

escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser 

garantido e do risco (art. 759, CC). Já, bilhete constitui um instrumento 

simplificado do negócio, pelo qual se pode contratar o seguro". 

 

Pertinente pontuar que, conforme o art. 10 do Decreto Lei nº. 73/66, para algumas 

modalidades securitárias, a apólice é dispensável, devendo-se, apenas, emitir o documento 

denominado bilhete de seguro, para que o segurado disponha de apontamento contendo os 

dados contratuais. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10687654/artigo-759-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11484526/artigo-10-do-decreto-lei-n-73-de-21-de-novembro-de-1966
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105727/decreto-lei-73-66
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É ainda contrato de execução continuada (v) com vigência temporal, pois sua 

validade é por prazo determinado, admitindo-se, entretanto, uma única recondução tácita, 

independente da exteriorização de vontade do contratante, a teor do art. 774 do Código Civil: 

“A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, 

não poderá operar mais de uma vez”. 

 

Embora a legislação admita a recondução tácita por apenas uma única vez, em casos 

que o contrato de seguro teve continuidade, sem, entretanto, concordância expressa da parte 

contratante, desde que haja o pagamento do prêmio, não pode a seguradora desmotivadamente 

tentar rescindir o contrato, sem o aceite da parte contrária. 

 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se durante o tempo em 

que houve pagamento do prêmio, mesmo sem a ausência de concordância expressa, foram 

observados os princípios da eticidade e boa-fé contratual, o contrato de seguro se prolonga no 

tempo, admitindo o seu término de vigência apenas com a concordância da parte contratante. 

 

 Nesse sentido o julgamento do Recurso Especial nº. 1408243 pelo Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.408.243 - SP (2013/0327534-7) RELATOR: 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO RECORRENTE: 

CERGIO SELESTRINO VILANI E OUTROS ADVOGADOS: ANDRÉ 

LUIS SIQUEIRA SOUZA JOÃO BOSCO DE SOUZA JÚLIO CANDIDO 

FERNANDES FILHO RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO COSESP ADVOGADO: LUIS GUSTAVO 

POLLINI E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO. RENOVAÇÃO ININTERRUPTA POR MAIS DE TRINTA 

ANOS. DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONTRATO. NEGÓCIO 

JURÍDICO RELACIONAL. VIOLAÇÃO À DIRETRIZ DA ETICIDADE. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. A Colenda Segunda 

Seção desta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.073595/MG, 

reconheceu que o seguro de vida que vem sendo renovando, 

ininterruptamente, por mais de trinta anos, não poderá ser unilateral e 

desmotivadamente resilido. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por CERGIO 

SELESTIANO VILANI E OUTROS, com base nas alínea a do inciso III 

do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO. NÃO-PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 

PARTE DA SEGURADORA. LICITUDE. Age com liberdade de contratar 

a seguradora que, após sucessivas prorrogações do contrato de seguro de 

vida, a ele põe fim, recusando nova prorrogação. Ausência de ilicitude. 
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Recurso desprovido (fl. 296). Em suas razões recursais, alega a parte 

recorrente violação à legislação federal, argumentando, em síntese, que: (a) 

o cancelamento do contrato foi unilateral e abusivo, não tendo sido 

observado o dever de informação; (b) trata-se, aqui, de apólice de seguro 

de vida em grupo por prazo indeterminado, cujo contrato vigorou por mais 

de trinta anos, não podendo ser cancelada de forma unilateral; (c) dever ser 

condenada a recorrida à devolver aos recorrentes os valores por eles pagos 

mensalmente a título de prêmio durante a vigência do contrato. Não houve 

contrarrazões ao recurso especial. É o relatório. Passo a decidir. Merece 

acolhida a irresignação recursal. Quanto ao mérito, não há dúvidas de que 

o contrato de que se cuida é legítimo contrato cativo, como o denomina a 

Professora Cláudia Lima Marques. Foram mais de 30 anos de automáticas 

renovações, consoante se depreende do seguinte excerto retirado do 

acórdão recorrido (fl. 298): Os autores ajuizaram contra a ré ação de 

indenização por danos materiais fundada em seguro de vida e acidentes 

pessoais celebrado em 13.5.1973, em virtude da não renovação da apólice 

10, que ocorreu em 31.6.2005. Ao aproximar-se da fase da vida dos 

segurados em que o índice de sinistralidade se implementa, entendeu por 

bem, a seguradora, deixar de renovar o seguro sem que motivo razoável 

apresentasse. A especial natureza jurídica do negócio entretido entre os ora 

litigantes, bem tratou a e. Min. Nancy Andrighi, quando do julgamento do 

REsp 1.073.595, ponderando o seguinte: Nesses contratos, para além das 

cláusulas e disposições expressamente convencionadas pelas partes e 

introduzidas no instrumento contratual, também é fundamental reconhecer 

a existência de deveres anexos, que não se encontram expressamente 

previstos mas que igualmente vinculam as partes e devem ser observados. 

Trata-se da necessidade de observância dos postulados da cooperação, 

solidariedade, boa-fé objetiva e proteção da confiança, que deve estar 

presente, não apenas durante período de desenvolvimento da relação 

contratual, mas também na fase pré-contratual e após a rescisão da avença. 

A proteção especial que deve ser conferida aos contratos relacionais nasce 

da percepção de que eles "vinculam o consumidor de tal forma que, ao 

longo dos anos de duração da relação contratual complexa, torna-se este 

cliente cativo daquele fornecedor ou cadeia de fornecedores, tornando-se 

dependente mesmo da manutenção daquela relação contratual ou tendo 

frustradas todas as suas expectativas. Em outras palavras, para manter o 

vínculo com o fornecedor aceitará facilmente qualquer nova imposição por 

este desejada" (fls. 102/3). Não se olvida que o contrato é de seguro de 

vida em grupo, consoante previsto na lei e na apólice. Não se deslembre, 

no entanto, que o art. 796 do CCB, inserido no capítulo do seguro de 

pessoa, ao tratar do seguro de vida, adverte que a temporariedade é do 

prêmio e não do seguro em si, assim estatuindo o legislador: "O prêmio, no 

seguro de vida, será conveniado por prazo limitado, ou por toda a vida do 

segurado." A interpretação que daí desponta não é outra senão a de que o 

contrato de seguro de vida será levado a efeito durante a vida do segurado; 

os prêmios, entretanto, especialmente em face do valor da indenização 

contratada, é que poderão ser cobrados no curso de toda a vida do segurado 

ou apenas temporariamente. A alegação da temporariedade do contrato, 

assim, não impressiona. É escorreito reconhecer que o contrato de seguro 

de vida está a resguardar o segurado enquanto vigente o acordo caso 

sobrevenha lesão a legítimo interesse. O risco à vida do segurado, no 

desenvolvimento dessa relação negocial, esteve efetivamente coberto, 

consoante reconheceu o acórdão recorrido, isto no interregno de mais de 30 

anos. No entanto, essa premissa não pode ser tida como justificativa apta a, 
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em contrato em que o segurado por mais de três décadas preservou, para si 

e para os demais integrantes deste mesmo grupo, o equilíbrio financeiro do 

negócio, denegar-se ao segurado a segurança que o acordo lhe 

proporcionava no momento mais delicado da relação que celebrara, 

especialmente pelas parcas chances de um reinício de relação contratual, 

com o mesmo objeto, em face dos altos valores que seriam exigidos, sem 

que compensação material a ele seja garantida. Quando da oferta ao 

público em geral, a seguradora, em se tratando de contrato de seguro, está a 

vender, certamente, garantia durante o desenvolvimento do contrato. O 

objeto negociado é, especialmente, a segurança e a tranquilidade. No caso 

do seguro de vida, vende-se a segurança de que, passados vários anos do 

momento da contratação - já que por natureza as pessoas normalmente 

acreditam que seu passamento se dará para além da expectativa de vida - 

seus beneficiários, no mais das vezes os filhos, serão aquinhoados com o 

valor da indenização, suavizando-lhes os anos que se seguirão, sem aquele 

que os aquinhoou. Aliás, a própria doutrina especializada identifica que a 

contratação do seguro de vida substituíra com vantagem a poupança que, 

por anos o indivíduo fazia crescer, para que, quando de sua morte, o futuro 

dos seus filhos ou de pessoas que lhe fossem caras, estivesse, de alguma 

forma, amparado. Pedro Alvim (na obra: O Seguro e o Novo Código Civil, 

ed. Forense, 2007) assim refere, ao tratar do seguro de vida: 36.1. (...) 

Outra modalidade mais difundida é a do seguro de vida para pagamento 

após a morte do segurado. O segurador recebe o prêmio e assume a 

obrigação de efetuar o pagamento da soma estipulada, após a morte do 

segurado a um terceiro. Esse tipo de seguro substitui com vantagem os 

velhos processos de poupança. Antigamente, a pessoa entesourava suas 

reservas ou aplicava em atividades rendosas aquilo que podia economizar. 

Hoje se faz o seguro de vida, processo moderno de amenizar os efeitos 

econômicos da morte de quem aspira o bem-estar dos seus. Embora todos 

nós só acreditamos morrer depois de velhos, a verdade é que muitos 

desaparecem prematuramente. Em qualquer das hipóteses, o seguro satisfaz 

os desígnios do segurado; é uma forma de previdência que não depende do 

tempo para constituir-se, como acontece com os outros processos. Desde o 

momento da celebração do contrato, está garantida a situação dos 

beneficiários. Passado longo período de tempo, o direito de se ver 

garantido desde o momento da contratação agrega-se do direito a 

permanecer segurado, em assim o querendo, até o momento do seu 

passamento, amealhando com o passar dos anos a legítima expectativa de 

estar ainda coberto quando do alcance de idade avançada - quando o índice 

de sinistralidade é inegavelmente maior - momento em que o estado de 

intranquilidade e insegurança se implementa sobremaneira. Convenhamos, 

o número de apólices contratadas cairia sensivelmente, mesmo fenômeno 

ocorrendo com a capacidade de manter um segurado por longos períodos 

de tempo - beneficiando-o, certamente, mas, também, beneficiando-se, a 

seguradora e o grupo, com ele - se, no momento da contratação, ou no 

curso da relação e das sucessivas renovações, informassem-lhe, sem 

sombra de dúvida, que viria a deixar de estar coberto ao alcance de idade 

avançada. Pelo contrário, a campanha levada a efeito pelas seguradoras, 

não só em relação àqueles que ainda não aderiram a grupos de segurados, 

mas, também, em relação àqueles que já o fizeram, a fim de que 

permaneçam no grupo o quanto mais possível, é ostensiva, retumbante, 

arrebatadora, sempre se passando ao segurado, e ao mercado consumidor 

como um todo, os anos de tranquilidade que serão garantidos aos 

familiares, pós morte do segurado, em face do pagamento da indenização, 
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e a este, no curso da relação contratual, de que, uma vez falecido, serão, os 

beneficiários, garantidos pelo pagamento do quantum contratado. Note-se 

que, na hipótese dos autos, sequer se articula razão para que o unilateral 

cancelamento fosse levado a efeito, senão a temporariedade do contrato e o 

pretenso direito a não permanecer vinculado contratualmente. No mais das 

vezes, a razão, em verdade, é o eventual desgoverno da seguradora, que 

não se apercebeu do envelhecimento do grupo de segurados e do possível e 

comumente alegado, mas nunca demonstrado, desequilíbrio financeiro, o 

que nunca poderia ser tomado como justificativa para a denúncia do 

contrato, pois não seria do consumidor o ônus pela incúria do fornecedor 

sobre o serviço prestado, no máximo um acertamento, suave e paulatino, 

dos prêmios contraprestados pelos segurados. Os contratantes, no curso da 

relação negocial, deverão observar, fiel e especialmente, o que disposto 

nos arts. 421, 422, 424, 765 do CCB. A moderna doutrina, tratando do 

direito das obrigações, a todos ensina que o fenômeno da vinculação 

obrigacional não é explicado, tão somente, pela lei ou pelo poder negocial 

dos contratantes, seja para que a experiência social se traduza com um 

mínimo de fidelidade, seja para que se a ordene, com base em padrões de 

justiça, impondo-se que se aperceba a influência da noção de cooperação 

como decorrência do princípio da boa-fé obrigacional, consoante lição de 

Judith Martins-Costa (In Comentários ao Novo Código Civil, Vol. V, 

Tomo I, p. 31). Dentro dessa noção, ressaltam-se conceitos como de 

solidariedade, cooperação e comunidade, cooperação essa que, no sentir de 

Ronaldo Porto Macedo Jr., é "associar-se com outro para benefício mútuo 

ou para a divisão mútua dos ônus" (apud Judith Martins-Costa, p. 32). 

Absolutamente prevalentes a função social do contrato, a observância dos 

princípios de probidade e boa-fé e, finalmente, a inadmissibilidade, em 

sede de contratos de adesão, de estipulação de cláusulas que remetam à 

renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio. Nessa perspectiva, desatende a função social do contrato de 

seguro, que, por anos e anos é renovado, a boa-fé objetiva e o dever de 

cooperação, a estipulação, especialmente em contrato de adesão, de 

cláusula que permita à seguradora, em qualquer hipótese, proceder à não 

renovação imotivada do seguro, reiteradamente renovado, omitindo-se, 

ainda, em estabelecer alternativas legítimas em casos especiais como o 

presente. Comungo do entendimento de que, no curso de mais de trinta 

anos de renovações contratuais, incide o que se denomina como supressio, 

pelo qual, presente a mais lídima boa-fé do segurado, afasta-se do contrato 

a possibilidade de o segurador proceder à sua não renovação sem que 

motivo plausível seja alegado. Ou, no caso de a parte não mais pretender a 

manutenção do seguro, limitando-se a pleitear a devolução dos prêmios 

pagos, permite-se a extinção do negócio, reconhecendo-se o direito a uma 

indenização ao segurado. Nesta Corte Superior, o e. Min. Luis Felipe 

Salomão, no paradigmático acórdão da Colenda Segunda Seção, REsp 

1.073.595/MG, relatado pela e. Min. Nancy Andrighi, em que se discutiu a 

questão da não renovação injustificada de contrato de seguro de vida 

tonalizado como cativo, buscando resguardar o direito de o segurado ver-se 

indenizado pelo ilícito perpetrado pela seguradora, apresentou, como 

alternativa, a devolução da reserva formada pela participação do segurado 

cujo contrato deixou de ser renovado. Naquela assentada, ponderou sua 

excelência: O legislador, ao redigir o artigo 796, reconheceu o caráter 

duradouro do contrato de seguro de vida, estabelecendo que, embora o 

prêmio possa ser convencionado por prazo limitado, pode ser previsto por 

toda a vida do segurado, como no caso dos autos, por isso revestindo-se de 
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forte caráter previdenciário (parágrafo único do art. 796). De fato, as 

próprias características do contrato de seguro de vida possibilitam essa 

interpretação, sendo razoável que, no caso de rescisão contratual por falta 

de pagamento de segurado, inexista ação de cobrança do prêmio por parte 

da Seguradora, restando, ainda, a obrigação de devolução ao segurado da 

reserva já formada, ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao 

preço pago. (...) Assim, a contrario sensu, poderia o consumidor requerer a 

devolução da reserva já formada. Dessa forma, uma vez indenizado o 

segurado, na proporção do vínculo e das expectativas geradas, em tese não 

seria a rescisão unilateral do contrato pela Seguradora um abuso, pois não 

implicaria enriquecimento injusto da empresa em detrimento do 

consumidor. Além disso, a indenização proposta desobrigaria a Seguradora 

a manter indefinidamente o vínculo contratual quando ela mesma deu 

causa ao desequilíbrio. Cumpre destacar que a solução ora proposta já vem 

sendo aplicada por outros países, como a Argentina, que prevê no artigo 

138 das Lei de Seguros (Lei nº 17.418/67), o resgate de parte do capital 

formador da reserva técnica: Art. 138. Transcurridos tres años desde la 

celebración del contrato y hallándose el asegurado al día en el pago de las 

primas, podrá en cualquier momento exigir, de acuerdo con los planes 

técnicos aprobados por la autoridad de contralor que se insertarán en la 

póliza: Seguro saldado La conversión del seguro en otro saldado por una 

suma reducida o de plazo menor; Rescate La rescisión, con el pago de una 

suma determinada. O entendimento, tenho, viria conciliar o interesse 

legítimo daquele que se vê indevidamente excluído do grupo de segurados 

e que, por força disso, perde interesse em sequer postular a manutenção no 

grupo, pleiteando, tão-somente, ressarcimento por essa indevida denúncia, 

e o interesse dos demais participantes do grupo, que não teriam a massa de 

valores aportados pela coletividade combalida com referido pagamento. A 

integração dos termos contratuais há de ser pautada na ética que promana 

da boa-fé objetiva. A preservação da comutatividade do negócio, 

representada na prestação da garantia e o pagamento dos prêmios junto à 

coletividade de segurados, respondendo cada um com determinada cota no 

montante geral dos riscos assegurados, não pode enfraquecer a premissa de 

que aqueles que se aproximam mediante relações negociais devem respeito 

aos princípios que regulam tais relações privadas, especialmente, os já 

enunciados princípios da função social e da boa-fé, em todas as suas 

nuanças. Cumpre a sua obrigação a seguradora que mantém, durante o 

curso de suas atividades, a solvabilidade necessária para garantir a 

coletividade segurada contra a verificação dos riscos cobertos, 

considerando as peculiaridades dos segurados que fez integrar no grupo e 

as variações que, durante o desenvolver do negócio, venham a se 

evidenciar, deixe-se claro, nenhuma delas imprevisível. A solução que há 

de ser agora adotada, à luz das escolhas feitas na presente ação, espelhadas 

pelas escolhas feitas quando da unilateral e indevida extinção do contrato 

de seguro, será a da devolução da dita reserva relativa aos autores cujo 

contrato fora denunciado. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

especial, nos termos da fundamentação. Ônus da sucumbência, pela parte 

recorrida, conforme fixado na origem. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de 

março de 2015. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator 

(STJ - REsp: 1408243 SP 2013/0327534-7, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 30/03/2015). 

 



20 

 

Destarte, o contrato de seguro é ainda consensual (vi) por exigir a manifestação de 

vontade das partes, sendo autorizada a contratação escrita, ou até mesmo oral, através de 

ligação telefônica, chamada de adesão por “mala direta”. 

 

Neste diapasão, Pablo Stolze Gagliano (2017, p. 746) afirma que "o contrato de 

seguro é eminentemente consensual, pois se torna perfeito mediante a simples manifestação 

de vontade das partes, por escrito (formulário, fax, internet) ou, até mesmo oralmente (por 

telefone)". 

 

Quanto à característica da aleatoriedade (vii), atualmente há discussão doutrinária, 

entendendo, alguns, que o contrato de seguro deixou de ser aleatório e passou ser comutativo 

(viii).  

 

Para parte da doutrina, o contrato de seguro, até a promulgação do Código Civil de 

2002 era considerado aleatório, por que a obrigação do segurador era ressarcir eventual 

indenização caso o sinistro ocorresse, cujo elemento principal era o risco. Isso era o conceito 

do art. 1.432 do Código Civil de 1916: “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”. 

 

No entanto, segundo os estudiosos que defendem a comutatividade, o Código Civil 

de 2002 trouxe uma nova redação para o contrato de seguro, inovação importante em relação 

ao antigo Código Civil. Essa novidade prevista no artigo 757, fez com que o seguro deixasse 

de ter o seu alicerce na figura do risco, introduzindo o elemento garantia como a prestação 

devida pelo segurador. 

 

Para Fábio Ulhoa Coelho (2005, p. 487-488): 

 

“(...) com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, altera-se 

substancialmente o tratamento da matéria no direito brasileiro. Não há mais 

elementos para sustentar a natureza aleatória do contrato de seguro, entre 

nós. Isto porque a lei não define mais a obrigação de a seguradora pagar ao 

segurado (ou a terceiro beneficiário) uma determinada prestação, caso 

venha a ocorrer evento danoso futuro e incerto. Esse pagamento é, na 

verdade, um dos aspectos da obrigação que a seguradora contrai ao 

contratar o seguro: a de garantir o segurado contra riscos”. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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Vera Helena de Mello (1993, p. 56-57) Franco afirma que a contraprestação da 

seguradora é a garantia, pois esta assume, a partir da conclusão do contrato, “as 

consequências econômicas dos danos, porventura carreados ao segurado”.  

 

Para alguns doutrinadores, dentre os citados, a chamada álea (risco) deixou de ser 

primordial, porque embora o contrato de seguro garanta acontecimento futuro e incerto, 

fazendo com que apenas uma das partes tenha vantagem sobre o negócio jurídico, por 

exemplo, durante a vigência contratual apenas a seguradora receber o prêmio sem, contudo, 

nunca realizar pagamento de indenização securitária pela ausência do acontecimento previsto, 

nessa modalidade ambas as partes possuem onerosidade, e, portanto, comutativo. 

 

Considera-se comutativo os contratos que possuam onerosidade entre os 

contratantes. De acordo com Clóvis Bevilacqua (2000, p. 256), “classificam-se como 

comutativos os contratos onerosos em que haja correspondência, próxima ou precisa, entre as 

prestações dos contratantes”. Neste caso, segundo a doutrina de Caio Mário da Silva Pereira 

(2003, p. 68), “as prestações de ambas as partes são de antemão conhecidas e guardam entre si 

uma relativa equivalência de valores”. 

 

Para Enersto Tzirulnik, Flávio de Queiroz B. Cavalcanti e Ayrton Pimentel (2016, 

pg. 45):  

 

“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 

prêmio (prestação) e garantia (contraprestação)”. 

 

A parte da doutrina que reconhece o contrato de seguro como comutativo, tem o 

entendimento de que ao obter a garantia do interesse na hipótese do risco previamente 

determinado (predeterminado) ocorrer, o segurado obtém uma vantagem ou atribuição 

patrimonial, pois receber a indenização securitária, sem a qual permaneceria em estado 

potencial de dano.  
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Para parte da doutrina moderna, contudo, ainda não se considera a garantia como 

elemento principal do contrato de seguro. Nesta linha de entendimento, Ricardo Santo 

Bechara (2006, p. 16), devoto ao elemento de aleatoriedade do contrato de seguro, garante a 

importa do risco pelo segurador, argumentando que “seria a oferta de uma sensação de 

conforto para o segurado, consistindo apenas no meio, para que o fim colimado, dependente 

de um acontecimento futuro e incerto, seja realizado”. 

 

Com a limpidez do art. 757 é conclusiva que tanto o risco, como a garantia, são 

elementos essenciais para o contrato de seguro. Cada qual se diverge e não se confunde, sendo 

o primeiro um acontecimento futuro e incerto, embora o sinistro seja previamente verificado, 

enquanto o segundo torna-se a contraprestação do segurador desde a contratação ou vigência 

inicial da apólice. 

 

Ademais, o contrato de seguro tem suas condições gerais, refletidas nas cláusulas 

contratuais estabelecidas pelo CNSP e reguladas pela SUSEP, cujo desígnio é proteger o 

segurado e o segurador, garantindo a credibilidade, segurança e qualidade do mercado 

securitário.  
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4. DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO  

 

 

A função social dos contratos refere ao seu objetivo principal, buscando o equilíbrio 

da vontade das partes, garantindo que nenhuma cláusula contratual será abusiva, ao ponto de 

causar prejuízos ao negócio jurídico, afetando não só o interesse das próprias partes, mas 

também da coletividade. Em regra, a função social é o instrumento que limita a vontade das 

partes, tornando a relação contratual válida e eficaz. 

 

Nos contratos de seguro, embora seu escopo esteja previsto no artigo 757 do Código 

Civil de 2002, o capítulo próprio que trata sobre suas disposições prevê no artigo 421 a 

função social do contrato como interesse dessa modalidade, dispõe que: “A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

 

Buscando entender a motivação que levou o legislador a descrever o artigo 421, 

Olímpio Costa Júnior (1994, p. 10) explicou que:  

 

“(...) se as normas jurídicas são regras de conduta, o sistema jurídico de 

Direito Positivo é o conjunto sistemático de normas que regulam situações 

da vida social, da conduta humana em sua interferência intersubjetiva, seja 

direta ou indireta. Direta quando envolve sujeito de direito e deveres 

correlatos, indireta quando se refere reflexivamente a terreiros”. 

 

Para Silvio de Salvo Venosa (2014, p. 403), a origem do conceito do seguro seria: 

 

 “(...) no espírito humano decorre da defesa contra risco de perda do 

patrimônio, da saúde e da vida. A experiência e a complexidade da 

sociedade no decorrer dos séculos fizeram surgir o seguro com a 

compreensão atual. Trata-se de importante mecanismo para financiar o risco 

e pulverizar a perda patrimonial”.  

 

Nesta orientação de conceitos, a função social da atividade seguradora tem como 

baldrame questões sociais e econômicas, sendo que por meio do mesmo, se busca a liberdade 

da pessoa garantir e minimizar os riscos à saúde, vida, propriedade, dentre outros.  

 

O contrato de seguro está conexo à apreciação de segurança econômica, mesmo que 

na ocorrência dos eventos danosos. Ao indenizar o dano (sinistro), o seguro torna mínimas as 
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implicações dele decorrentes. E, portanto, ao garantir a minimização dos danos, os elementos 

que representam a função social do seguro residem na mutualidade e comutatividade, 

anteriormente já discorrida. Além desses elementos basilares, a função social ainda está 

protegida pelo risco e boa-fé objetiva. 

 

Afora a comutatividade já tratada, a mutualidade é o arrimo econômico efetivo da 

operação securitária, por meio da qual um grupo de pessoas expostas aos mesmos riscos 

contribui, reciprocamente, para reparar as consequências dos eventos que possam atingir 

qualquer uma delas. 

 

O mutualismo, fundamentalmente, alude no conceito subjetivo de solidariedade, na 

concepção de grupo de pessoas, integrados aos mesmos riscos e probabilidades de dano, 

constituindo um organizado para enfrentamento de eventuais prejuízos que possam sofrer, 

considerados, portanto, de mutualistas. A função do segurador diante desse colegiado 

aparelhado é gerir o fundo, de natureza eminentemente comunitária, mais precisamente o 

aglomerado de valores depositados pelos prêmios estabelecidos e pagos, garantindo a 

indenização futura e devida, se o risco ocorrer. 

 

Como sublinhou Sérgio Cavalieri Filho (1996, pg. 86): “(...) o segurador moderno é 

um administrador de fundos mutuais; a rigor, não entra com dinheiro próprio para cobrir ou 

garantir riscos dos outros, mas, sim, com o trabalho, técnica e experiência capazes de 

propiciar adequada gestão a esses fundos”. 

 

A mutualidade, portanto, é o arrimo econômico eficaz na relação de seguro, 

garantindo a um determinado grupo de pessoas sujeitadas aos mesmos riscos, mutuamente, o 

reparo dos danos que os sinistros possam atingir qualquer uma delas. 

 

Além de o seguro garantir o interesse do grupo segurado, sua função social pode ir 

muito além, minimizando não só o risco individual daqueles que o contratam, mas também da 

coletividade, assim como o interesse do próprio Estado.  

 

Em razão de o seguro estar vinculado à previsibilidade do dano, baseado em 

estimativas atuariais, garantindo a absorção de todos os riscos que estão sob sua gestão, a 
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execução de obrigações pelo segurador pode tornar satisfatório tanto os interesses das pessoas 

físicas e jurídicas contratantes, como de outras que, em nada, tenham relação no contrato. 

 

A depender das situações, como por exemplo, a perda de um ente querido, ainda que 

por culpa de terceiro, a garantia da indenização que o de cujus mantinha com a companhia 

pode satisfazer não só a dor da família, mas também amortizar seus efeitos para discussões 

futuras quanto ao próprio causador do dano. 

 

A garantia do recebimento de indenização securitária como forma de ultimação do 

dano, pode levar a satisfação do interesse, e desnecessidade de conduta reprobatória para 

aquele que, de fato, seria o responsável em reparar o prejuízo. O seguro não atende apenas os 

interessados, mas pode surtir efeitos para além dos já previstos e garantidos pelo fundo. 

 

A boa-fé contratual deve estar presente desde o princípio, e até mesmo após o 

término de vigência contratual, como artifício indispensável do contrato, sendo observada por 

ambas as partes, pois os reflexos em caso de inobservância atinge a coletividade em um todo, 

gerando prejuízos na concretização do risco.  
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6. DO CONTRATO DE SEGURO E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

De acordo com a fundamentação anterior, o contrato de seguro embora possua 

regramento próprio, instituindo diante do interesse da coletividade e garantia dos direitos 

individuais, está aliado ao Código de Defesa do Consumidor, mecanismo que entrou em vigor 

em março de 1991, com o objetivo de dar proteção ao consumidor, em razão do princípio da 

igualdade garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...)  

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;  

 

A relação securitária considera-se uma relação de consumo, pois se trata de uma 

prestação de serviço, enquadrando-se no conceito de serviço previsto no art. 3º, §2º do Código 

de Defesa do Consumidor. Assim, serviço é: “qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária”. (BRASIL. Lei n. 8.078, de 12 de ago. de 1990).  

 

O Código Consumerista destinou princípios específicos para a matéria de contratos, 

como o cumprimento da oferta, redação clara das publicidades e cláusulas contratuais, 

equidade na interpretação em benefício aos consumidores, controle das cláusulas abusivas, 

boa-fé e transparência. 

 

Em seu contexto, a legislação consumerista exige que as cláusulas do contrato de 

seguro sejam claras, objetivas, de fácil compreensão pelo consumidor, e especialmente 

transparentes. Quando tais mecanismos e disposições se aplicam, surgindo o respeito e 

cumprimento do dever de informação ao segurado, todos os princípios, atrelados à boa-fé 

objetiva, levam ao fiel cumprimento da função social. 

 

Para que a função social do contrato de seguro tenha sua aplicabilidade concretizada, 

surtindo os efeitos esperados, o segurador deve ser transparente durante toda a relação 

contratual, e especialmente na oportunidade da contratação, garantindo que o promitente, 



27 

 

futuramente segurado, tenha perfeita compreensão do que está sendo contratado, dos seus 

direitos e deveres, e, sobretudo das cláusulas restritivas de direito, ou então aquelas que 

excluem a responsabilidade da companhia seguradora. 

 

Atuando no mercado com a prestação de serviços relativa à gestão de capital para 

absorção dos riscos, o segurador responderá objetivamente se restar demonstrado sua má-fé 

na condução do contrato, induzindo uma interpretação de cláusula contratual de forma 

extensiva em prol do segurado, na qualidade de consumidor. 

 

Assim preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor: “As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 

 

Nas demandas judiciais em que se discutem a aplicabilidade das cláusulas 

contratuais, os litígios referem-se às cláusulas limitativas de direitos dos segurados. Para 

dirimir a lide, o julgador analisará exatamente os princípios que norteiam a relação 

consumerista, buscando saber se a companhia agiu com boa-fé, se as cláusulas contratuais são 

claras e de fácil interpretação, e o mais importante, se o segurador foi transparente nas 

condições da apólice e possibilitou ao consumidor o prévio conhecimento. 

 

Essa interpretação e análise são necessárias, pois, para o regramento consumerista, as 

cláusulas limitadoras do direito não são proibidas, devendo, entretanto, serem incluídas se 

observados os princípios da relação consumerista. 

 

O artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor admite a cláusula limitativa, desde 

que o consumidor seja previamente cientificado e tenha conhecimento da sua aplicabilidade: 

 

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 modificar 

substancialmente seu conteúdo.  

§1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão 

do contrato. 

§2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a 

alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 

2° do artigo anterior. 

§3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com 

caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao 

corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.     
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§4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão 

ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

 

As cláusulas contratuais, segundo anteriormente abordado, são todas regulamentadas 

por legislação própria, circulares e atos emanados pelos órgãos que compõem o sistema de 

seguro do Brasil. Seria verdadeiramente incoerente que um regulamento legal lançasse uma 

norma, se essa futuramente viesse a se tornar inválida. 

 

Todas as cláusulas do contrato de seguro são determinações que o ordenamento 

jurídico impõe, tais como as cláusulas limitativas de direito. Sendo uma cláusula admitida 

pela lei, o que deve ser observado pela companhia para torna-la eficaz, é a forma como a 

mesma estará prevista em contrato, bem como a interpretação e ciência pelo consumidor. 

 

Não sendo respeitados os elementos de uma relação consumerista, comprovando que 

o segurado não teve acesso prévio sobre as cláusulas restritivas, quanto mais ciência da sua 

aplicabilidade, a interpretação em seu favor torna-se indispensável. 

 

A interpretação de cláusula contratual de apólice de seguro em favor do consumidor 

quando ausente a comprovação da ciência prévia pelo segurado é discussão pacificada na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB 

A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA 

SECURITÁRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES. 

SÚMULA 211 DO STJ. PROPOSTA DE SEGURO QUE ESTIPULA 

PRAZO DIFERIDO PARA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

APÓLICE VINCULADA À PROPOSTA QUE APONTA PARA OUTRO 

TERMO A QUO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 54 DO CDC. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os 

termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na 

sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 

exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. 

Apesar de o art. 1.025 do NCPC ter consagrado o prequestionamento ficto, 

ao determinar que se consideram incluídos no acórdão embargado os 

elementos destacados nas razões do recurso integrativo, é necessário que o 

recorrente suscite, nas razões do recurso especial, a existência de violação ao 

art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), de molde a possibilitar a aferição 

de eventual negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na 

hipótese considerada em relação a uma parte das teses ventiladas no apelo 
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nobre. 3. Uma vez que a Corte local reputou que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de consumo, forçosa sua submissão aos 

preceitos de ordem pública da Lei n. 8.078/90, a qual elegeu como premissas 

hermenêuticas a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), a 

nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou 

redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I), 

ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 

51, §1º, II) (REsp nº 1.106.827/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta 

Turma, DJe 23/10/2012). 4. Sendo evidente a existência de datas diferentes 

relacionadas a uma mesma proposta de seguro, a condição contratual mais 

benéfica ao consumidor deve ser prestigiada. 5. A dubiedade em relação a 

elemento essencial ao aperfeiçoamento da contratação reclama do julgador 

uma interpretação favorável ao consumidor, parte presumidamente 

hipossuficiente da relação de consumo. 6. Ao interpretar o contrato de 

seguro de forma desfavorável ao consumidor, o acórdão vergastado acabou 

por ofender o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, revestindo-se de 

ilegalidade, visto que negou o direito dos herdeiros beneficiários à 

indenização contratualmente estabelecida. 7. Recurso especial provido. (STJ. 

REsp 1726225/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (Grifo nosso). 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO DE VIDA. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. 

INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. 

ANÁLISE CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. A falta de 

clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação 

favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por 

presunção legal 2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à 

conclusão do tribunal de origem, mister se faz a análise do contrato e revisão 

do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é 

inviabilizado, nesta instância superior, pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 3. 

Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 539.402/SP, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015). (Grifo nosso). 

 

Além da interpretação favorável ao consumidor pela inobservância dos elementos de 

clareza, transparência e publicidade das condições contratuais, as cláusulas ainda podem ser 

tornar nulas, logo sem efeito, se comprovado que as mesmas atenuem a responsabilidade do 

fornecedor, ou culminem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor. 

 

A possibilidade das cláusulas do contrato serem declaradas nulas está prevista no 

artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem 
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renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o 

fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser 

limitada, em situações justificáveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-

fé ou a eqüidade; 

V - (Vetado); 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

 VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 

jurídico pelo consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de 

maneira unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 

igual direito seja conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato, após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 

necessárias. 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 

contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 

natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 

circunstâncias peculiares ao caso. 

 

A declaração de nulidade da cláusula contratual é questão pacificada no Superior 

Tribunal de Justiça por recursos repetitivos, conforme o exemplo do informativo de 

Jurisprudência nº. 506: 

 

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. PREVISÃO 

DE COBERTURA DE CRIME DE ROUBO. ABRANGÊNCIA DO CRIME 

DE EXTORSÃO. É devido o pagamento de indenização por seguradora em 

razão dos prejuízos financeiros sofridos por vítima de crime de extorsão 

constrangida a entregar o veículo segurado a terceiro, ainda que a cláusula 

contratual delimitadora dos riscos cobertos somente preveja as hipóteses de 

colisão, incêndio, furto e roubo. Em que pese ser de rigor a interpretação 

restritiva em matéria de direito penal, especialmente ao se aferir o espectro 

de abrangência de determinado tipo incriminador, isso por força do princípio 

da tipicidade fechada ou estrita legalidade (CF, art. 5º, XXXIX; e CP, art. 

1º), tal viés é reservado à seara punitivo-preventiva (geral e especial) 



31 

 

inerente ao Direito Penal, cabendo ao aplicador do Direito Civil emprestar 

aos institutos de direito privado o efeito jurídico próprio, especialmente à luz 

dos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos contratos. A restrição 

legal do art. 757 do CC encerra vedação de interpretação extensiva somente 

quando a cláusula delimitadora de riscos cobertos estiver redigida de modo 

claro e insusceptível de dúvidas. Assim, é possível afastar terminologias 

empregadas na construção de cláusulas contratuais que redundem na total 

subtração de efeitos de determinada avença, desde que presente um sentido 

interpretativo que se revele apto a preservar a utilidade econômica e social 

do ajuste. Além disso, havendo relação de consumo, devem ser observadas 

as diretrizes hermenêuticas de interpretação mais favorável ao consumidor 

(art. 47, CDC), da nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do 

fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo 

consumidor (art. 51, I, CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes 

à natureza do contrato (art. 51, § 1º, II, CDC). A proximidade entre os 

crimes de roubo e extorsão não é meramente topológico-geográfica, mas 

também conceitual, uma vez que, entre um e outro, o que essencialmente os 

difere é a extensão da ação do agente criminoso e a forçada participação da 

vítima. A distinção é muito sutil já que, no roubo, o réu desapossa, retira 

violentamente o bem da vítima; na extorsão, com o mesmo método, obriga a 

entrega. Dessa forma, a singela vinculação da cláusula que prevê os riscos 

cobertos a conceitos de direito penal está aquém daquilo que se supõe de 

clareza razoável no âmbito das relações consumeristas, sobretudo diante da 

carga limitativa que o dispositivo do ajuste encerra, pois a peculiar e 

estreitíssima diferenciação entre roubo e extorsão perpassa o entendimento 

do homem médio, mormente em se tratando de consumidor, não lhe sendo 

exigível a capacidade de diferenciar tipos penais. Trata-se de situação 

distinta daquela apreciada pela Quarta Turma, na qual se assentou que a 

cobertura securitária estabelecida para furto e roubo não abrangia hipóteses 

de apropriação indébita (STJ. REsp n. 1.177.479-PR). Precedente citado: 

REsp 814.060-RJ, DJe 13/4/2010. REsp 1.106.827-SP, Rel. Min. Marco 

Buzzi, julgado em 16/10/2012. 

 

A importância de a seguradora atuar de forma transparente, em respeito aos direitos 

do consumidor regrados pela legislação própria, observando que as cláusulas restritivas de 

direito, ou de exclusão sejam de conhecimento do segurado, faz garantir que o contrato tenha 

sua importância e finalidade atendida.  

 

Se durante a vigência contratual o segurado se deparar com uma situação que, em 

regra, lhe tire o direito de receber a indenização, ou então, sequer estava garantido o risco pelo 

contrato, logo não exigido o prêmio, porém, comprovado que não foi respeitado os princípios 

da transparência e boa-fé contratual, a interpretação dar-se-á em favor do consumidor, 

culminando consecutivamente em prejuízo na esfera atuarial, no mutualismo e na 

comutatividade, pois o segurador será obrigado a pagar indenização securitária sobre um risco 

não calculado, logo, não previsto, bem como não pago. 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1106827
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Em caso de interpretação contrária as disposições contratuais, em razão da possível 

interpretação favorável ao consumidor, se demonstrado o desrespeito às normas consumerista, 

o prejuízo não será apenas da companhia seguradora, mas também a coletividade de 

segurados com riscos idênticos garantidos pela empresa de seguro. 

 

Estando o contrato de seguro pautado na função social da coletividade, a 

interpretação em benefício do consumidor não surtirá efeitos negativo apenas para o segurado, 

mas a toda massa de contribuintes do fundo, pois os mesmos também serão alcançados pela 

decisão que exige o cumprimento de obrigação diversa da pactuada no contrato. 

 

Por fim, pertinente acrescentar que, a liberdade de contratar das partes não pode ser 

considerada abusiva, pois o segurador tem o direito de assumir o risco que lhe seja de melhor 

convencimento, podendo recursar aquele que não lhe interessa.   
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CONCLUSÃO  

 

O seguro enquanto espécie contratual tem característica diversa dos demais, em 

razão de absorver os riscos e garantir os interesses da parte contratante, sob a condição do 

recebimento de uma contraprestação. Não mais importante que os demais, o contrato de 

seguro garante que os interesses fundamentais dos segurados, tais como o patrimônio, a vida e 

a saúde estejam protegidos de riscos futuros que possam danifica-los. 

 

O risco e a garantia são elementos indispensáveis para a função social, sendo a 

atividade securitária previamente analisada, fiscalizada e regulamentada por órgãos do 

sistema securitário brasileiro. O Código Civil de 2002 disciplinou capítulo próprio, havendo 

ainda instruções normativas expedidas pelos órgãos e entidades federais, empregadas na 

função de regular o mercado securitário, tais como o CNSP e a SUSEP. 

 

A confiança da relação consumerista refletida na transferência dos riscos dos 

indivíduos e também da coletividade geradora do fundo leva o desenvolvimento do mercado 

securitário, exigindo das empresas de seguro a mais estrita boa-fé durante toda a fase 

contratual, garantindo a estabilidade da relação e a satisfação de ambas às partes. 

 

Não há como as relações comerciais na esfera securitária garantirem a satisfação do 

cliente e a efetividade do serviço, se não respeitados o regramento próprio e as normas 

consumeristas. 
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