
Ponto e contraponto

Em 15 de março 

comemora-se o dia 

Mundial dos direitos 

do Consumidor. a data 

foi criada por John 

Kennedy em 1962, nos 

estados Unidos, em 

discurso famoso, no 

qual pronunciou a frase 

que nos dá a dimensão 

correta da importância 

do tema: “Todos somos 

consumidores!”

No dia 15 de março de 2013 a 
presidente Dilma Rousseff publi-
cou dois decretos referentes aos 
direitos do consumidor brasileiro: 
o primeiro para regular a contra-
tação no comércio eletrônico, e 
o segundo, para instituir o Plano 
Nacional de Consumo e Cidadania 
e criar a Câmara Nacional das Re-
lações de Consumo.

Na sequência dessas iniciativas foi 
encaminhado pelo Poder Executi-
vo para o Poder Legislativo o pro-
jeto de lei que amplia a atuação 
dos Procons no Brasil, ampliação 
não apenas no âmbito das medi-

das corretivas mas, também, para 
permitir que eles possam fixar va-
lores de multa diária graduada de 
acordo com a gravidade da infra-
ção cometida pelo fornecedor.

o projeto de lei ainda depende de 
debate no Poder Legislativo mas 
certamente será aprovado, por-
que a ideia de ampliar a atividade 
dos Procons é antiga e contempla 
o objetivo de diminuir a judiciali-
zação das relações de consumo e 
de viabilizar que os consumidores 
tenham respostas mais rápidas 
para suas necessidades. 

As iniciativas do governo federal 
são boas e merecem elogios de 
toda a sociedade. Porém, é pre-
ciso manter a cautela para não 
colocar em risco de forma desne-
cessária o mercado, a livre inicia-
tiva e a livre concorrência.

Livre iniciativa, proteção do traba-
lhador e do consumidor são princí-
pios constitucionais que devem ser 
protegidos com equilíbrio para o 
bem de todos os setores, ou seja, 
consumidores, empregados e em-
presários. Esse equilíbrio, que é 
difícil, deve ser o objetivo maior 
do poder público, porque somen-
te um mercado forte, competitivo, 
com liberdade de concorrência e 
pleno emprego é capaz de prote-
ger efetivamente o consumidor de 
produtos e serviços.

Mercado de Seguros e 
direitos do Consumidor

No âmbito dos seguros, toda pro-
teção ao consumidor é bem-vin-
da, porque estimula o mercado 
a reagir, no sentido de procurar 
melhorar sempre as relações en-
tre consumidores, corretores de 
seguro e seguradores. Contudo, 
não se pode esquecer de que a 
proteção no âmbito dos contratos 
de seguro é marcada pelos princí-
pios que regem a sustentabilida-
de da atividade securitária, entre 
eles, e principalmente, o princípio 
do mutualismo.

Todas as vezes em que ocorrer 
uma interpretação extensiva de 
um contrato de seguro, indicando 
o pagamento de um limite má-
ximo de indenização que não foi 
previsto para aquela determinada 
hipótese, o prejuízo não será car-
reado para a rubrica de lucros da 
seguradora, e sim para a mutua-
lidade, em atenção à técnica que 
determina o funcionamento da 
operação de seguros.

Valores indenitários pagos em 
descompasso com as coberturas 
contratuais produzem resultados 
negativos para o próprio consumi-
dor que verá, ano a ano, os inte-
resses segurados sofrerem des-
valorização de preço e os seguros, 
majoração de prêmios.

A proteção ao consumidor nos 
contratos de seguro precisa levar 
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em consideração as especificida-
des técnicas dos contratos, o que 
contribuirá para proteger toda a 
sociedade, a solvência das segu-
radoras e a massa de segurados.

Isso não significa, porém, que não 
existam melhorias a serem cons-
truídas pelas seguradoras e pelos 
corretores de seguro na relação 
com os consumidores. Da reda-
ção dos termos das apólices, das 
propostas e da publicidade, pas-
sando pela simplificação do uso 
de termos técnicos nos seguros 
massificados até a criação de no-
vas formas de comunicação que 
tornem o seguro mais facilmen-
te compreensível, há um longo e 
profícuo caminho a ser construí-
do para contemplar o objetivo de 
melhoria nas relações entre se-
gurados e seguradores.

o projeto “Pontos-Chave”, o tra-
balho das ouvidorias, os eventos 
sobre direitos e deveres dos con-
sumidores de seguros, a parceria 
da CNseg com o instituto Brasileiro 
de Política e Direito do Consumidor 
– Brasilcon são sinais positivos e 
reais de que o mercado de seguros 
vivencia uma fase bastante favo-
rável à melhoria das relações com 
o consumidor, principalmente no 
sentido de prevenir, evitar e ge-
renciar conflitos com os consumi-
dores, para que eles não se con-
vertam em demandas judiciais ou 
reclamações administrativas.

é preciso proteger integralmente o 
consumidor de seguros, mas isso 
não será real e efetivo se não fo-
rem respeitadas as regras funda-
mentais de constituição e solvência 
das empresas seguradoras. 
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Ponto e contraponto

Quando refletimos sobre 

o direito do consumidor 

e o mercado de seguros 

no Brasil, temos o que 

comemorar, mas ainda 

precisamos dar alguns 

largos passos para nos 

sentirmos vitoriosos.

o Brasil conta com uma Consti-
tuição Federal Cidadã1, que trou-
xe transformações significativas 
no ordenamento jurídico. Ela in-
corporou os princípios da digni-
dade da pessoa humana, do va-
lor social do trabalho e da livre 
iniciativa, da solidariedade social 
e da igualdade substancial. Tam-
bém incluiu a proteção do con-
sumidor como uma garantia de 
linhagem constitucional.

o Direito do Consumidor foi tra-
tado na Constituição de 1988 em 
vários dispositivos, destacando-se, 
primeiramente, como um item da 
cesta de direitos individuais e cole-
tivos, ao determinar como dever do 
Estado brasileiro promover, na for-

1 Constituição Federal de 05 de outubro 
de 1988.

ma da lei, a defesa do consumidor2, 
estabelecendo-a como princípio 
informador da ordem econômica 
brasileira3, e prescrevendo pon-
tualmente a elaboração do Código 
de Defesa do Consumidor4 (CDC).

o Código de Defesa do Consumi-
dor tem raiz constitucional. Todo 
o princípio da proteção ao consu-
midor está constitucionalmente 
assegurado. Ele criou um micros-
sistema próprio ao se colocar no 
ordenamento jurídico como uma 
lei principiológica, pelo que a ela 
devem se subordinar todas as leis 
específicas quando tratarem de 
questões que atinem às relações 
de consumo.

As raízes orientadoras desse siste-
ma jurídico são: o reconhecimento 
da vulnerabilidade do consumidor; 
a harmonização dos interesses de 
todos os participantes, com base 
na boa-fé e na equidade; a trans-
parência; a educação e a infor-
mação; a proibição das cláusulas 
abusivas e a responsabilidade civil 
objetiva do fornecedor.

Para a aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor é necessário 

2 Art. 5.º, XXXII, da CF.

3 Art. 170, V, da CF.

4 Art. 48 da ADCT, da CF.

que haja uma relação jurídica de 
consumo, que pressupõe dois su-
jeitos: de um lado, o consumidor,5 
e do outro, o fornecedor6, tendo 
por objeto a aquisição ou venda 
de um produto7 ou o fornecimen-
to ou utilização de um serviço8.

Esses dois requisitos necessaria-
mente devem coexistir para que se 
possa aplicar o CDC. Se, porventu-
ra, algum deles não se enquadrar 
nos conceitos definidos pelo códi-
go, não há relação de consumo e, 
portanto, não se aplica a lei con-
sumerista, mas sim o direito co-
mum: direito civil, direito comer-
cial, direito do trabalho, etc.

As seguradoras fornecem serviços 
de seguros no mercado de con-
sumo, enquadram-se no concei-
to de fornecedor e sua atividade 
está expressa no conceito de ser-
viço; os segurados contratam ou 
são beneficiários do seguro, estão 
inseridos no conceito de consumi-
dor definido pelo CDC. Portanto, 
é justo que os segurados tenham 

5 Conceito de consumidor consubstancia-
do no art. 2.º , caput e parágrafo único, 
art. 17 e art. 29, todos do CDC.

6 Fornecedor – art. 3.º CDC.

7 Produto – art. 3.º, § 1.º, CDC.

8 Serviço – art. 3.º, § 2.º, CDC.

o direito do Consumidor  
e o Mercado de Seguros
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reconhecidos todos os seus direi-
tos e princípios estabelecidos pelo 
Código de Defesa do Consumidor, 
tanto na legislação especial quan-
to na esfera da regulamentação 
administrativa.

As seguradoras oferecem, no 
mercado de consumo, inúmeros 
tipos de seguros, tais como: se-
guros de vida; de carro; funeral; 
prestamista; garantia; microsse-
guros; saúde; etc.

os seguros, em geral, são disci-
plinados pelo DL 73/66, que tra-
ta, especialmente, dos aspectos 
econômico-financeiros, regula-
mentados e fiscalizados pela Su-
perintendência dos Seguros Priva-
dos – Susep. Já os seguros saúde, 
também conhecidos como planos 
de saúde9, são disciplinados pela 
Lei nº 9.656/98, com ênfase tanto 
nos aspectos econômico-financei-
ros como nos institucionais e as-
sistenciais, regulamentados e fis-
calizados pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). Toda 
a legislação específica e sua re-
gulamentação editada, tanto pela 
Susep como pela ANS, devem se 
coadunar com o Código de Defesa 
do Consumidor.

Não se tem dúvida de que o Brasil 
dispõe de um sistema normativo 
avançado, possui órgãos regulado-
res e órgãos de proteção e defe-
sa do consumidor, que atuam no 
intuito de inibir práticas lesivas e 
promover a estabilidade do mer-
cado. A proteção do consumidor 
acaba de ser elevada à política de 
estado, com a criação do Plano Na-

9 A terminologia adequada é “planos pri-
vados de assistência à saúde”, de acordo 
com a Lei nº 9.656/98, incluídos nela 
tanto os seguros saúde como os planos 
de saúde.

cional de Consumo e Cidadania10, 
inaugurando uma nova era, ao 
estabelecer um conjunto de me-
didas para garantir a melhoria na 
qualidade de produtos e serviços, 
priorizar o direito à informação e o 
atendimento ao consumidor.

Atualmente, o Brasil encontra-se 
em rota acelerada de desenvol-
vimento, mesmo ainda sendo um 
país muito desigual em questões 
econômicas e sociais. Situa-se en-
tre os países mais importantes do 
planeta, tem apresentado cresci-
mento econômico e redução dos 
índices de desemprego e das dife-
renças entre classes econômicas. 
Esse aumento de renda do cidadão 
tem levado ao aumento do consu-
mo de bens e serviços e, também a 
uma maior conscientização em re-
lação aos seus direitos e deveres. 

Consequentemente, o mercado de 
seguros nos últimos anos tem ex-
pandido muito seu leque de atua-
ção, criando produtos específicos 
para bens e serviços, e também, 
para todas as camadas da popu-
lação, especialmente as de menor 
renda, proporcionando a inclusão 
securitária milhões de brasilei-
ros. As seguradoras têm investido 
em tecnologias de ponta, canais 
de atendimento, ouvidorias, etc. 
os segurados, por sua vez, estão 
mais conscientes e exigentes.

Entretanto, ainda verificam-se 
conflitos nas relações de consu-
mo na área de seguros, que são 
tratados fora dos canais de rela-
cionamento das seguradoras. Por 
exemplo, de acordo com dados 
do Sindec/MJ, em 2012, mais de 
21 mil consumidores precisaram 
recorrer aos Procons para sanar 

10 Decreto nº 7.932, de15 de março de 2013.
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seus problemas, especialmente, 
no que tange à oferta abusiva e às 
informações enganosas ou impre-
cisas, em desacordo com o CDC e 
normas específicas. Se porventura 
eles não conseguirem resolvê-los 
no âmbito dos Procons, poderão, 
ainda, recorrer aos órgãos regu-
ladores e ao Poder Judiciário. ou 
seja, a relação entre as segurado-
ras e seus segurados ainda passa 
por algumas turbulências.

Nessa nova era que se inicia, que 
uns chamam de Era do Diálogo, 
Era de Resultados, outros cha-
mam de Era da Confiança, preci-
samos nos sentir vitoriosos, isto 
é, sem conflitos, ou pelo menos 
com eles se reduzindo considera-
velmente – ou seja, que as rela-
ções de consumo sejam harmôni-
cas e de confiança. 

Para tanto, faz-se urgente a parti-
cipação e o envolvimento de todos 
os atores desse setor, propondo 
uma agenda comum, visando a 
resultados positivos. é imprescin-
dível que esse debate se inicie, 
imediatamente, no intuito da con-
solidação de um mercado segu-
rador responsável, transparente, 
ético e justo. isso quer dizer, em 
outras palavras, a efetiva constru-
ção de um setor virtuoso, com ga-
nhos reais, em que todos os agen-
tes podem se beneficiar, buscando 
o tão almejado equilíbrio econômi-
co, social e ambiental para a atual 
e as futuras gerações. 
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