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N ossa proposição neste trabalho é a adoção, como novo paradigma regulatório do mercado securitá-
rio, do que Cass Sunstein e Richard Thaler, os pais da ideia, batizaram de “paternalismo libertário”: 
uma ideologia que visa a superar o antagonismo absoluto entre as teorias que defendem uma inter-

venção estatal intensa nos domínios econômico e social e as que protestam por seu completo absenteísmo, 
ficando tudo a cargo da “mão invisível do mercado”. O paternalismo libertário se manifesta não por coações, 
mas por orientações, ou “cutucadas”, como brincam os autores1.

1 “O aspecto libertário de nossas estratégias consiste na insistência clara de que, em geral, as pessoas devem ser livres para fazer o que quise-
rem – e ter a opção de sair de arranjos indesejáveis se assim quiserem. Para tomar emprestada uma expressão do finado Milton Friedman, 
os paternalistas libertários afirmam que as pessoas deveriam ser ‘livres para escolher’. Lutamos para projetar políticas que mantenham ou 
incrementem a liberdade de escolha. Quando usamos o termo libertário para modificar a palavra paternalismo, queremos dizer simples-
mente algo que preserve a liberdade. E, quando falamos de preservação da liberdade, estamos falando sério. Os paternalistas libertários 
querem que as pessoas possam facilmente seguir seus caminhos; não querem sobrecarregar aqueles que desejam exercer sua liberdade. O 
aspecto paternalista reside na afirmação de que é legítimo que os arquitetos de escolhas tentem influenciar o comportamento das pessoas a 
fim de tornar sua vida mais longa, saudável, melhor. Em outras palavras, defendemos esforços conscientes, por parte de instituições do setor 
privado e também do governo, para orientar as escolhas das pessoas rumo a direções que irão melhorar sua vida. Segundo entendemos, uma 
política é “paternalista” quando tenta influenciar as escolhas feitas por uma pessoa de modo a melhorar sua vida, segundo o próprio julga-
mento. Utilizando algumas descobertas comprovadas das ciências sociais, mostramos que, em muitos casos, os indivíduos fazem escolhas 
ruins – escolhas que eles não teriam feito se tivessem prestado toda a atenção e se tivessem informações completas, capacidades cognitivas 
ilimitadas e autocontrole pleno”. THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: O Empurrão para a Escolha Certa: Aprimore suas 
Decisões sobre Riqueza, Saúde e Felicidade. Tradução por Marcello Lino. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 5.

Em busca de um 
novo paradigma 
regulatório
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A teoria desenvolvida por Thaler 
e Sunstein parte de uma análise 
de economia comportamental. 
Através de uma série de estudos, 
os autores comprovam ser fala-
ciosa a ideia de que cada pessoa 
sabe o que é melhor para si e, 
pois, toma as melhores decisões. 
Primeiro eles demonstram que os 
seres humanos raciocinam a par-
tir de dois sistemas, um intuitivo 
e automático, outro reflexivo e 
racional, sendo certo que, muitas 
das vezes, o primeiro prevalece, 
o que sepulta a concepção de de-
cisões suficientemente pensadas 
para que sejam otimizadas. A 
partir daí, eles elencam e provam 
a existência de uma série de obs-
táculos que prejudicam a adoção 
de um pensamento refletido por 
parte dos indivíduos. São eles: a 
força da inércia (que se manifes-
ta inclusive pela aversão ao ris-
co2, o que muito tem a ver com 
o mercado segurador), a falta de 
autocontrole, a tendência a se-
guir a coletividade em casos de 
escolhas públicas e assimetria de 
informação (por exemplo: exces-
so de opções, complexidade das 
opções, imediatismo das escolhas 
sem mensurar as consequências 
posteriores, a inexperiência na 
tomada de certas decisões, a au-
sência de feedback sobre as esco-
lhas), dentre outros. Todos esses 
comportamentos são inexoráveis 
à condição humana, por isso não 
adianta resistir a eles e nem proje-
tar modelos jurídico-econômicos 
que os desconsiderem, tomando 
por base um mundo ideal, mas 
irreal. É preciso, a partir dessa 

2 THALER, Richard H.; SUNSTEIN, 
Cass R. op.cit, p. 36-37.

constatação, tentar superar as di-
ficuldades apresentadas.

O mercado de seguros parece 
o ambiente propício para a ob-
servação dos fenômenos descri-
tos3. Diante dessa constatação e 
cientes de que as pessoas estão, a 
todo tempo, se influenciando e 
sofrendo a influência de outras, 
da sociedade e de entidades, pú-
blicas ou privadas (que a exercem 
naturalmente, por sua própria fi-
nalidade, a exemplo do Estado), 
eles afirmam que a arquitetura 
de escolhas – que é a possibilida-
de de alguém influir previamente 
nas escolhas de outrem – é uma 
realidade que dificilmente pode 
ser neutralizada4. Assim, cumpre 
funcionalizá-la para o atendimen-
to de fins legítimos e não negá-la 
ou opor-se a ela. Daí a noção de 
que o governo deve orientar os in-
divíduos, o que não deixa de ser 
uma forma de paternalismo, sem, 

3 “A discussão até aqui sugere que as 
pessoas talvez precisem de orientação 
principalmente para as escolhas que têm 
efeitos retardados; as escolhas que são di-
fíceis, raras e oferecem pouco feedback; 
e aquelas cuja relação entre escolha e ex-
periência é ambígua. Uma pergunta na-
tural é se o livre mercado pode resolver 
os problemas das pessoas, mesmo nessas 
circunstâncias. Muitas vezes a concor-
rência de mercado será muito positiva. 
Mas, em alguns casos, as empresas têm 
um forte incentivo para oferecer serviços 
às fragilidades das pessoas e explorá-las.
Observe primeiro que muitos produtos 
do setor de seguros têm todas as carac-
terísticas que esboçamos. Os benefícios 
de ter um seguro são retardados, é difícil 
analisar a probabilidade de um sinistro, 
os consumidores não recebem um feed-
back útil sobre o fato de seus seguros te-
rem um bom retorno ou não, e o mapea-
mento do que eles estão contratando e do 
que estão recebendo pode ser ambíguo”. 
(ibidem),p. 81-82.

4  (ibidem),p. 9-14.
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contudo, tolhê-los em seu direito 
de escolha, com o que se preserva 
a liberdade, afastando o aspecto 
condenável do paternalismo.

A defesa de mudança de paradig-
ma regulatório, para que se adote 
um paternalismo libertário, não 
implica estabelecer determina-
ções específicas para o exercício 
da regulação. Importa, isto sim, a 
afirmação da necessidade de uma 
nova postura, por parte de regula-
dor e regulados, pautada por um 
desenvolvimento cultural da regu-
lação. Significa dizer que é impe-
rioso encontrar uma nova forma 
de regular, de caráter técnico e 
criativo; é preciso redefinir papéis 
e assumir responsabilidades.

O ponto relevante aqui é que, 
na relação securitária vista como 

um todo, portanto, envolvendo 
regulador, segurador e segurado, 
as duas grandes arquiteturas de 
escolhas que intermedeiam as re-
lações entre as partes são contra-
ditórias e, pior, ambas são equi-
vocadas. A primeira é pautada 
pelo puro paternalismo – supos-
tamente voltado à proteção do 
consumidor –, e a segunda, pelo 
excesso libertário – preocupada 
apenas com a livre iniciativa.

No Direito do século XXI, pós-
-positivista por convicção e neo-
constitucionalista por natureza, 
não se cogita a iniciação de qual-
quer raciocínio jurídico que não 
parta da análise da Constituição. 
Nessa toada, é bem de ver que 
o caráter compromissório da 
Constituição brasileira como um 
todo, em especial do artigo 170, 

parece expressar suficientemen-
te, no campo jurídico, o cerne da 
teoria do paternalismo libertá-
rio. O rol dos princípios reitores 
da Ordem Econômica, intrin-
secamente conflitantes entre si, 
demonstra o intento do consti-
tuinte no sentido de afastar-se de 
posições radicais e que já prova-
ram seu fracasso com a quebra da 
bolsa e com a quebra do muro5, 
assim como as previsões constan-
tes dos artigos 173 e 174 eviden-
ciam que, se por um lado o Esta-
do assumirá postura absenteísta e 

5 CYRINO, André Rodrigues. Direito 
Constitucional Regulatório: Elementos 
para uma interpretação institucional-
mente adequada da Constituição econô-
mica brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 
2010. p. 99-113.
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subsidiária na atuação econômica 
direta, por outro, ele não abrirá 
mão de resguardar os valores que 
o constituinte pôs à sua cura.

A mensagem é cristalina. O mer-
cado é livre para atuar, desde que 
seus agentes não descuidem dos 
interesses daqueles com quem in-
teragem, agindo egoisticamente. 
Ocorrendo isso haverá um dese-
quilíbrio e, constatado este, o Es-
tado atuará para corrigi-lo.

Tem-se, destarte, que o regula-
dor é limitado no seu âmbito 
de atuação, primeiramente pelas 
determinações do constituinte e, 
posteriormente, pela normatiza-
ção do legislador que as densifica, 
instituindo um marco regulatório 
e fixando a política pública a ser 
adotada. Nada obstante, há uma 
fase intermediária – que, no mais 
das vezes, não é percebida – entre 
o balizamento constitucional e o 
ordenamento infraconstitucional. 
É que, para desenhar o marco re-
gulatório e definir a política pú-
blica para determinado setor da 
economia, o legislador, necessa-
riamente, tem de olhar, antes, pa-
ra o mercado. O diagnóstico deste 
é que indicará como se encontra o 

equilíbrio entre os valores eleitos 
pelo constituinte e ensejará uma 
presença estatal mais ou menos 
incisiva no setor.

Pretendemos, assim, discutir a 
forma como as seguradoras estão 
promovendo as arquiteturas de 
escolhas dos segurados. Há um 
inegável descompasso entre o que 
o segurado almeja comprar e o 
que o segurador se dispõe a ven-
der. E, como visto, aquele é indu-
zido por este, ao mesmo tempo 
em que se sujeita a seguir qualquer 
caminho que alguém lhe indique, 
comodamente, sem questionar6. 
É por essa falha na arquitetura de 
escolhas promovida pelas segura-
doras – fundada exclusivamente 
num aspecto libertário – que o 
regulador é chamado a atuar de 
modo enfático quando da defini-
ção da arquitetura de escolhas que 
lhe cabem. Todavia, isso não o au-
toriza a cometer excessos, como se 
tem verificado.

6 Atitude que está a merecer maior aten-
ção da doutrina, como já vem pontuando 
com propriedade a professora Angélica 
Carlini, no sentido de reconhecer que aos 
consumidores são imputados não apenas 
direitos, mas também deveres.

A reação ao desequilíbrio do 
mercado é imperiosa, mas seu es-
copo tem de ser simplesmente o 
retorno ao equilíbrio ideal e não 
o ocasionamento de um desequi-
líbrio inverso. Excessos não se 
compensam, se somam para criar 
um cenário caótico. Na certeza de 
que as seguradoras desconsideram 
a proteção do consumidor, deses-
tabilizando o mercado, o regula-
dor chama para si a responsabi-
lidade de estabelecer o conteúdo 
das avenças e de redigir seus clau-
sulados7. Ao desempenhar essa 
função, a pretexto de proteger os 
consumidores – contra os segu-
radores e contra eles próprios –, 
aniquila a liberdade de ambos.

O que a experiência vem de-
monstrando é que a regulação de 
seguros no país tem se pautado 
por um viés paternalista que não 
tutela nenhum dos princípios da 
ordem econômica constitucional. 
Vulnera-se a livre iniciativa em 
nome de uma suposta proteção 

7 CARLINI, Angélica Luciá. Função So-
cial dos Contratos de Seguro e Susten-
tabilidade. Cadernos de Seguros, ano 
XXXII, nº 171, março/abril de 2012. p. 
16-24.

O mercado é livre para atuar, desde que seus 

agentes não descuidem dos interesses daqueles com quem 

interagem, agindo egoisticamente. 
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do interesse dos segurados con-
sumidores, sem que, deveras, tal 
fato ocorra. Isso porque nossa re-
gulação não é técnica nem criati-
va. Não se olvide de que o pater-
nalismo puro não subtrai apenas 
a liberdade do agente fornecedor 
do mercado, mas muitas vezes 
cerceia os próprios consumido-
res, homogeneizando condutas 
supostamente tidas por mais ade-
quadas, limitando-os a contratar 
o que não precisam ou não po-
dem pagar, inclusive, excluindo 
parcela significativa de consumi-
dores do mercado8.

Nesse sentido, o tipo de regula-
ção adotado para o setor parece 
totalmente descabido. Enquanto 
o regulador preocupa-se em, ele 
próprio, praticamente, preparar 
os contratos, descuida-se do que 
mais releva, que é assegurar uma 
dinâmica negocial hígida na qual 
prevaleça a boa-fé objetiva e haja 
eliminação ou redução da assi-
metria informacional. 

Portanto, a tutela do consumi-
dor pelo regulador com vistas ao 
reequilíbrio do mercado depende 
da reformulação do paradigma 
regulatório. É imperioso que o 
regulador abandone a feição es-
tritamente paternalista que con-
serva e adote uma concepção de 
paternalismo libertário. Impende 
que induza os agentes ofertantes 
a reformularem seus processos de 

8 BAPTISTA, Patrícia. A Evolução do 
Estado Regulador no Brasil: Desenvol-
vimento, Globalização, Paternalismo 
e Judicialização. In: FREITAS, Daniela 
Bandeira de; VALLE, Vaníce Regina Lí-
rio do (Coord.). Direito Administrativo 
e Democracia Econômica. Belo Hori-
zonte: Fórum, 2012. p. 63-76.

arquiteturas de escolhas, passan-
do a considerar em seu bojo os 
direitos dos consumidores.

Em suma, o que pretendemos 
sustentar é que o regulador do 
mercado de seguros não mais 
pode contentar-se em editar re-
gulações verticais que almejem 
proteger os regulados segundo 
as concepções próprias do regu-
lador. É preciso que o raciocínio 
se inverta: a liberdade é a regra, e 
a restrição, a exceção. Os regula-
dos, sejam seguradores ou segu-
rados, devem ter garantido o seu 
direito de fazer escolhas livres, 
mas devem também contar com 
o seu direito a receber do Esta-
do a tutela de seus interesses, ar-
quitetando escolhas predefinidas 
que, tecnicamente comprovadas, 
sejam benéficas à maioria dos 
regulados, sem que tais escolhas 
resultem em imposições quando 
não necessárias.

Portanto, compete ao regulador 
do mercado securitário, seja o que 
aí está, seja o que se espera que 
sobrevenha, ter em conta tais con-
siderações, assumindo uma no-
va postura mais consentânea aos 
ditames constitucionais. Assim, 
fomentará o desenvolvimento de 
um mercado de melhor qualidade 
para segurados e seguradores, que 
terão respeitados os direitos que 
lhes são pertinentes, sem prepon-
derância de uns sobre outros. 
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