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t rata-se de projeto de lei de autoria do De-
putado Eduardo Cardoso, do qual nascera o 
substitutivo do Deputado Leandro Sampaio, 

já beirando uma década de tramitação no Congres-
so Nacional, hoje de relatoria do deputado Arman-
do Vergílio, aos quais peço licença para lembrar uma 
frase, contextual, do chanceler alemão Von Bismark: 
“Se o povo soubesse como se fazem leis e salsichas, 
não as cumpriria nem as comeria.”

Entre nós, alegra-me saber, porém, que, embora vin-
da de importante chancelaria alemã, tal frase perde 
sentido, até em face dos seminários e audiências pú-
blicas que por aqui costumam acontecer para debate 
de importantes projetos de lei (como, aliás, sucedeu 
também com o vigente Código Civil quando tramitava 
no Congresso, tendo merecido a participação de gran-
des juristas), e de poder contar a casa legislativa com 
a especialidade, experiência e competência de parla-
mentares como os aqui mencionados – este último, 
inclusive, sem a outros desmerecer, o mais talhado à 
relatoria no caso, dado o seu histórico de profissional 
sempre dedicado ao seguro, inclusive como Presiden-
te da Fenacor e Superintendente da Susep.

Já de há muito dizia Ruy Barbosa, com sua verve e 
sabedoria inexcedíveis, que “os debates parlamen-
tares não são apenas espelho, são também escola 
da opinião.”

Algumas razões teria para discordar do presente pro-
jeto de lei. A primeira delas, por sua mais absoluta 
desnecessidade, haja vista não carecermos de uma 
lei como tal, por considerar que o Código Civil, com 
seu sistema de vasos comunicantes e de cláusulas 
abertas, em diálogo permanente com outras fontes 
importantes como o Código do Consumidor e demais 
legislação aplicável, é plenamente capaz e suficien-
te para reger a operação e contratação do seguro e 
resseguro em nosso país, sem engessamentos e com 
dinamismo, de modo que permaneça assegurado o 
constante crescimento desse mercado.

injustas querem me parecer as críticas ao Código de 
2003, a pretexto de justificar esse projeto e a muti-
lação tão precoce de um Código – fundado na ob-
servância da função social do contrato, na boa-fé 
objetiva e nos princípios da socialidade, eticidade e 
efetividade – elaborado por juristas dos mais quali-
ficados e que, data venia, trata do contrato de seguro 
de melhor forma e precisão.

o fato de haver o Código Civil tramitado três décadas 
no Congresso, por si só não significa ter nascido com 
jeito de velho. Um código, na sua vocação de longevi-
dade, há mesmo de tratar de matérias sedimentadas 
(Moreira Alves), dentre as quais o contrato de seguro, 
razão pela qual não poderia deixar de ter um prazo 
mais longo de tramitação na casa legislativa. Por lá, 
contudo, não esteve letárgico, eis que permeado pe-
los grandes debates então travados entre juristas e 
parlamentares de escol (Moreira Alves, Konder Com-
parato, Caio Mario, Pedro Alvim, Miguel Reale etc.). 

UMa noVa Lei Para o 
Contrato de SeGUro no BraSiL

Breve nota sobre o PL nº 3.555/04 ou seu substitutivo, 
que pretende ser a nova lei e alguns de seus aspectos negativos
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Se assim, os dez anos de tramitação do projeto de 
lei em comento já também poderiam dar a ele jeitão 
de velho, tendo em vista que uma década de hoje 
equivaleria a três ou mais décadas de então, inclusive 
pelo fato de não ter esse projeto, monotemático, a 
mesma estrutura e complexidade de um Código Civil, 
multifacetado por natureza.

Um código, longevo por vocação, que pela sua im-
portância mereceu a melhor atenção dos juristas e 
parlamentares, não nasce feito, não vem pronto, e, 
quando chega à superfície, entrando em vigência, aí 
sim, ganha vida quando tocado pela interpretação, pe-
las mãos e cabeças de seus 
maestros, dos magistrados, 
doutrinadores, advogados e 
intérpretes. Assim como a 
partitura não esgota a músi-
ca, a lei não esgota o direi-
to, mormente um código es-
truturado como um sistema 
aberto de cláusulas gerais, 
de vasos comunicantes. 

Costuma-se também dizer e 
ouvir, como outro motivo de 
inspiração do PL em causa, 
que os dispositivos por ele 
albergados tiveram como 
premissa as “conquistas ju-
risprudenciais” e que a sua 
ideia fora a de criar normas a 
partir do pensamento dos tri-
bunais. Se assim, a premissa 
não me pareceria das mais 
consistentes, pois o pensa-
mento dos tribunais é como nuvem de verão, muitas 
vezes, mudando de hora para outra. Vejam, por exem-
plo, a jurisprudência que se referia à ação direta do 
terceiro contra o segurador no seguro de RCF. Seria o 
caso então de se rever o projeto, em razão dessa mu-
tante jurisprudência, não da que vigia ao tempo de sua 
elaboração, a partir de 2003, mas a que hoje vige, ou 
que ainda poderá viger. São muitas, inclusive sumula-
das, e para todos os gostos, não raro sem prestigiar o 
caráter técnico, jurídico e científico do seguro.

o substitutivo, a meu sentir, em muito poderia ser me-
lhorado, talvez mediante outro substitutivo que con-
templasse a parte operacional (norma programática do 
art. 192 da CF) e a parte contratual, com aproveita-

mento do que assim possa ser do DL 73/66 e do próprio 
substitutivo ao PL 3555/04, mantendo-se em vigor o 
Código Civil e ainda com novas inclusões não tratadas 
em nenhum desses textos legislativos, com algo que 
pudéssemos “tropicalizar” do projeto de Princípios de 
Direito Europeu sobre Contratos de Seguro (PDECS). Aí 
sim se poderia chamar a “Lei Geral de Seguros”, da qual 
pudéssemos por consenso nos orgulhar. Sem o devido 
aperfeiçoamento, concedam-me vênias, faz-se de todo 
desnecessária sua conversão em lei do seguro.

O PL 3555/04 e seu substitutivo (deste último é que 
aqui irei me ocupar) estabelecem normas gerais em 

contratos de seguro privado, 
nisso se incluindo o resse-
guro, e revogam dispositivos 
legais sobre seguro. Deve-se 
lembrar de que, na sua ver-
são original, a revogação 
alcança, em especial, dis-
positivos do Código Civil, do 
Código Comercial e do DL 
73/66, enquanto no substi-
tutivo apenas as disposições 
em contrário. Em breve su-
mário, o substitutivo se divi-
de em seis Títulos, a saber: 
Título i (Disposições Gerais 
– artigos 1º/92, onde o 
resseguro é alocado); Título 
ii (seguros de dano – arti-
gos 93/111); Título iii (se-
guros de pessoa – artigos 
112/125); Título iV (segu-
ros obrigatórios – artigos 
126/129); Título V (prescri-

ção e decadência – artigos 130/136); Título VI (dis-
posições finais e transitórias – artigos 137/141).

Em brevíssimo histórico, permito-me assinalar as 
seguintes datas, não sem considerar que entre elas 
muitos eventos ocorreram: 13/05/2004 (apresenta-
ção do PL 3555/2004); 02/07/2008 (a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, indústria e Comércio 
aprovou parecer do Deputado Leandro Sampaio, fa-
vorável ao PL 3555/2004, mas na forma de substitu-
tivo, do qual iremos aqui nos ocupar); 12/07/2012 
(constituída Comissão Especial, tendo como Relator o 
Deputado Armando Vergílio, que participou do Semi-
nário Nova Lei de Seguros e as respectivas Audiências 
Públicas, a última realizada no dia 12/03/13). 

“Um código, longevo 

por vocação, (...) não 

nasce feito, não vem 

pronto, e, quando chega 

à superfície, entrando em 

vigência, aí sim, ganha 

vida quando tocado pela 

interpretação, pelas 

mãos e cabeças de seus 

maestros, dos magistrados, 

doutrinadores, advogados 

e intérpretes.”
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De chofre, já poderia citar, em breve síntese, pois que 
uma crítica mais ampla não caberia nestas limitadas 
páginas que me foram concedidas, alguns aspectos ne-
gativos gerais, dentre outros os seguintes: 1) agrava-
mento dos custos dos seguros e resseguros; 2) dificul-
dades para a operação sem ganho para qualquer dos 
agentes envolvidos (segurado, corretor, seguradora e 
resseguradora); 3) impedimentos para a criação de 
produtos massificados – sobretudo microsseguro – e 
impedimento para a comercialização de outros já exis-
tentes, não fazendo distinção entre contratos de segu-
ro de massa (onde é natural a proteção do segurado) 
e contrato de seguro de grandes riscos (onde não há 
hipossuficiência); 4) exagerada proteção do segurado 
individual em detrimento do interesse transindividual 
representado pelo segurador (o individual se sobrepon-
do ao coletivo); 5) impacto na segurança jurídica; 6) 
prejuízo para a competência regulatória da Susep.

Sobre alguns aspectos pontuais negativos, a dano da 
mutualidade, começaria por lembrar dos seguintes: 1) 
diversos artigos trazem comandos temporais, com ex-
cessivo detalhamento sobre circunstâncias e trâmites 
que deveriam ser tratados nas normas infralegais que, 
para conferirem a necessária agilidade aos ajustes que 
os avanços tecnológico e social moldam na realidade, 
não deveriam sofrer tanto engessamento da Lei; 2) 
dificuldade de transferência de carteiras entre segu-
radoras (art. 3º); 3) fragilização da principal peculia-
ridade do contrato de seguro: a boa-fé objetiva (mais 
estrita boa-fé, lealdade e veracidade), em excessivo 
favor ao segurado; 4) aumento dos custos para as se-
guradoras, o que certamente refletirá no valor do prê-
mio do seguro e do resseguro, que será maior; 5) faci-
litação da inadimplência e mora do segurado, punindo 
em demasia a do segurador (juros de 1,5 vez da Selic; 
multa de 20% + juros legais + correção pelo índice que 
deve constar do contrato + indenização pelo prejuízo 
da mora); 6) retirada da previsão legal de o corretor 
assinar a proposta (art. 38, § 1º).

Enfim, inúmeros dispositivos do substitutivo em co-
mento estão, concessa venia, a merecer todas as críti-
cas, a meu ver saudáveis, pelos sérios problemas que 
decerto acarretarão à indústria do seguro como um 
todo, dentre outros, os seguintes: i) artigo 1º, por não 
condicionar a garantia ao efetivo recebimento do prê-
mio; ii) artigo 2º, por somente penalizar o segurador 
diante de circunstâncias decorrentes do “fato do Prín-
cipe”, com injustificado desequilíbrio técnico contra a 
mutualidade, banalizando os princípios do ato jurídico 

perfeito, da igualdade e da equivalência material do 
contrato; iii) artigo 9º, por ofender o princípio da deli-
mitação do risco pelo segurador, contrariando, aliás, o 
próprio conceito de seguro previsto no artigo 1º; dando 
margem a fraudes, já que permite a cobertura mesmo 
que o segurado já tivesse conhecimento do início e da 
própria fluência do risco em estágio avançado, bastan-
do que o “desfecho” não tenha ocorrido; IV) artigo 10, 
por validar o contrato, a dano da mutualidade, mesmo 
a despeito do dolo do representante do segurado, que 
não pode e nem deve a este isentar, sabido que o dolo 
do representante há de trazer consequências para o 
representado (segurado), do contrário estimula a 
fraude; V) artigo 13, por excluir da aplicação das re-
gras de agravação os seguros sobre a vida ou acidentes 
pessoais e sobre crédito, sabido que a estrutura técni-
ca de qualquer seguro tem base idêntica, não se justi-
ficando tratamento diferenciado a ponto de se excluir 
a regra da agravação, pois agravamentos naturais, 
como idade, enfermidade, insolvência posteriores à 
conclusão do contrato, são ordinários, integrando a 
natureza do risco, por isso naturalmente insuscetíveis 
à comunicação ao segurador, mas casos há, fora dessa 
naturalidade, que precisam ser comunicados; Vi) arti-
go 14, por só considerar o dolo e não também a culpa 
na descaracterização do contrato, desconsiderando 
assim o princípio da boa-fé objetiva, cantada em verso 
e prosa pelo CDC e CCB, e ferindo o princípio das con-
sequências decorrentes do descumprimento do ônus 
imputado às partes no contrato, bem como os da boa-
-fé e responsabilidade objetiva (conduta comporta-
mental de não prejudicar, de agir de acordo com o 
ajustado contratualmente); Vii) artigo 17, por ser 
complacente com a mora, pois seus parágrafos exigem 
expressa notificação ao inadimplente, mesmo sendo o 
prêmio obrigação positiva e líquida e com termo certo 
(desconsidera a regra do art. 397 do CC), relativa à 
parcela do prêmio que não seja a primeira, onerando a 
mutualidade, mormente em face de seu § 4º, que per-
mite seguro sem prêmio, em prejuízo da mutualidade, 
fomentando litígio do segurador contra o segurado 
(cliente), apenas para contemplar terceiros que não 
são partes do contrato; Viii) artigo 45, mais uma vez 
por retirar do seguro sua característica peculiar de 
contrato de estrita e máxima boa-fé objetiva, que dei-
xa de ser a tônica, exigindo apenas o dolo, viabilizando 
a manutenção do contrato sem o seu elemento essen-
cial, conduzindo ao entendimento de que o segurado 
maldoso – diante da impossibilidade de o segurador 
provar cabalmente a circunstância (que jamais cobriria 
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o risco real sonegado) – pode pagar, ou disponibilizar, 
a eventual diferença do prêmio e manter o contrato, 
tudo isso se traduzindo em desestímulo à honestidade, 
além de obrigar uma das partes a suportar relação 
contratual longa, com quem se estabeleceu descon-
fiança, justo em contrato em que esse elemento é fun-
damental, sendo que os PDECS (Princípios do Direito 
Europeu do Contrato de Seguro, arts. 2:101/102), por 
exemplo, visando a preservar o equilíbrio econômico 
do contrato, concedem ao segurador a sua resolução 
no caso de declarações ou omissões não dolosas, mes-
mo ocorrido sinistro, baseado na máxima de que “é do 
prejudicado o direito de resolver o contrato”; iX) artigo 
51, por impor prorrogação contratual contra a vontade 
da parte, sem limites temporais e de cobertura, ape-
nas a diferença de prêmio; X) artigo 55, por invadir 
área de competência da lei processual civil, eis que, 
pela sua própria natureza, cuida-se de matéria melhor 
comportável no Código de Processo Civil, como, aliás, 
já está equacionada no artigo 585 do CPC que, mais 
adequadamente, só admite como título executivo ex-
trajudicial o seguro de vida, tendo sido modificado pela 
Lei 11.382 para dele excluir o seguro de acidentes pes-
soais, sendo que nessa linha também estabelece o PL 
de reforma do CPC em trâmites no Congresso Nacional; 
XI) artigo 70, por vedar dedução das despesas de sal-
vamento/prevenção arcando o segurador por sua inte-
gralidade, mesmo que superem o valor da própria ga-
rantia, permitindo, ainda assim, que haja indenização 
pela coisa eventualmente não salva, tudo sem que 
exista equivalência dessa obrigação com o prêmio, 
contrariando princípio estatuído no artigo 56 do pró-
prio PL, segundo o qual a interpretação ou execução do 
contrato não pode operar prejuízo à mutualidade, nem 
promover enriquecimento sem causa de qualquer das 
partes ou terceiros, permitindo ao segurado, enfim, 
contratar despesas e enviar a conta para o segurador. 
é sabido que, na versão original do PL, trocar a pastilha 
do freio (para evitar o sinistro) e mandar a conta para 
o segurador era exemplo disso, sendo tal distorção 
corrigida no substitutivo (§ 3º) ao serem ressalvadas 
as despesas com “prevenção ordinária”em qualquer 
espécie de manutenção; Xii) artigo 74, por impor “pro-
va diabólica” (negativa) ao segurador, em que pese ser 
matéria já tratada pelo CDC e CPC, contrariando a re-
gra geral de distribuição de prova, em que cabe àque-
le que invoca o direito, fazer prova dos fatos constitu-
tivos, além de a inversão do ônus da prova prevista 
neste artigo facilitar reclamações fraudulentas; Xiii) 
artigo 78, por estabelecer que o segurado e o benefi-

ciário poderão participar ativamente dos trabalhos de 
regulação e liquidação, inclusive indicando assistentes 
técnicos, além de ser dispositivo por demais detalhista 
e operacionalmente impossível, máxime nos seguros 
de massa (inviabiliza o microsseguro, retarda o pro-
cesso de regulação/liquidação e propicia a litigiosida-
de, impondo à gestora da mutualidade dificuldade 
quase insuperável nos casos de suspeita de fraude, 
não sem lembrar de que nenhum segurado se disporá 
a compartilhar despesas, como na prática sucede com 
a junta médica; XIV) artigo 83, por não se coadunar 
com o princípio indenitário que rege os seguros de 
dano, tampouco com o artigo 56 do substitutivo, já que 
opta, na dúvida, pelo prejuízo do fundo mútuo, des-
prezando a natureza coletiva do seguro que há de pre-
dominar sobre o individual, tratando de matéria que já 
se encontra tratada e, melhor, pelo CDC e CC; XV) ar-
tigos 85 e 86, por desprezarem, uma vez mais e de 
forma recorrente, o princípio cardeal da estrita boa-fé 
(boa-fé objetiva), que deve, sempre, prevalecer no 
contrato de seguro, em face de sua peculiar natureza, 
além de determinar que a seguradora deverá entregar 
ao segurado, ou ao beneficiário, cópia de todos os do-
cumentos produzidos ou obtidos durante a regulação e 
liquidação do sinistro”, sabido que a entrega de “to-
dos” os documentos complica, sobremaneira, a opera-
ção, mormente nos seguros de massa, principalmente 
em caso de fraude; XVi) artigo 92, apesar de os efeitos 
da mora já estarem bem tratados pelo CC, o dispositivo 
peca por punir em demasia a mora do segurador, com 
multa de 20% + juros legais (art. 97 – juros legais 
mais reparação de prejuízos decorrentes da mora, 
além do LMI) + juros de 1,5 vez da Selic (art. 125) + 
correção pelo índice que deve constar do contrato (art. 
91), desestimulando a negativa em suspeita de fraude. 
é sabido que, pelo princípio da isonomia, as punições 
da mora deveriam se aplicar a ambas as partes; XVii) 
artigo 105, por instituir ação direta do terceiro contra 
segurador no seguro RCF, de forma incompatível com 
os facultativos de reembolso para proteção do patri-
mônio do segurado, e também com a jurisprudência do 
STJ, que não admite ação direta exclusiva contra o se-
gurador (RESp 962.230/RS-2ª Seção), ferindo princípio 
da ampla defesa, do devido processo legal, não sem 
lembrar de que o PL 3.139/12, justificado em jurispru-
dência superada do STJ, o qual pretendia alterar o CC 
para contemplar a ação direta, recebeu parecer de 
mérito do próprio Relator, na CCJC, pela rejeição em 
caráter conclusivo, fiado no revés da jurisprudência do 
STJ e na lógica de que o seguro facultativo de respon-
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sabilidade civil não caracteriza estipulação em favor de 
terceiro, e não sendo este parte da relação contratual 
(seguro é contrato), descabido é inserir a seguradora 
no banco dos réus em ação de reparação civil por ato 
ilícito, não sem mencionar que magoa princípio do de-
vido processo legal substantivo, pois, se facultativo, o 
seguro tem natureza patrimonial para garantir reposi-
ção do patrimônio do segurado, desfalcado pelo de-
sembolso para indenizar os prejuízos que causar ao 
terceiro. Cabe ao segurado, e só a ele, decidir se utili-
zará ou não o seu seguro para reparar o dano causado 
a terceiro, ou se preferirá indenizá-lo às suas próprias 
expensas; XVIII) artigo 118, 
porque devolver prêmio fere 
princípio da mutualidade, no 
caso, o dispositivo não distin-
gue seguros de acumulação e 
de repartição simples (nes-
tes, o prêmio, mensal, é cal-
culado levando em conta a 
carência e para não ser de-
volvido, salvo o prêmio de 
riscos a decorrer se por eles 
pago; demais porque obriga o 
segurador ao pagamento do 
capital, mesmo em caso de 
omissão dolosa da preexis-
tência, banalizando o princí-
pio da boa-fé, sabido que a 
cláusula de incontestabilida-
de nunca é admitida em caso 
de dolo, posto que inconciliável com o seguro; XiX) ar-
tigo 120, por estabelecer prazo por demais miúdo de 
carência no suicídio (seis meses) quando o segurado 
aumentar o capital, eis que, com prazo tão curto, aca-
ba estimulando fraude/má-fé e o próprio suicídio. Por 
isso, a majoração do capital deve ser tratada na mes-
ma forma da contratação, do contrário, o segurado 
que possui um seguro com um capital inicial pequeno 
poderá aumentá-lo consideravelmente com carência 
de apenas seis meses; XX) artigo 124, por ser incom-
patível com o contrato a prazo certo, eternizando a 
relação contratual ao dar vitaliciedade a contratos 
temporários, ferindo princípio constitucional da livre 
iniciativa e obrigando a seguradora a renovar o contra-
to de seguro ou oferecer outro seguro em condições 
similares (conceito subjetivo), sem, contudo, reconhe-
cer diferentes peculiaridades dos seguros temporários 
e vitalícios, de condições e preços, estes, não raro, de 
capitalização, aqueles de repartição simples; XXi) arti-

go 125, por punir a mora do segurador no pagamento 
das quantias devidas aos segurados e beneficiários 
com a incidência de juros moratórios equivalentes a 
uma vez e meia a taxa nominal da Selic, sem prejuízo 
do direito do credor à reparação dos prejuízos decor-
rentes da mora e, com isso, ignorando que a Selic tem 
sido repudiada pelos tribunais como taxa impositiva 
para contratos, resultando em ofensa ao princípio da 
isonomia entre as partes, até por não haver igual pu-
nição para o segurado que reclama o capital, tampou-
co igual distorção existe em qualquer outro segmento 
econômico, pois a Selic é ferramenta política de com-

bate à inflação, a juízo do Co-
pom, não refletindo o soma-
tório dos juros moratórios e a 
real depreciação da moeda, 
que a correção monetária 
visa a recompor (“A Selic não 
é um espelho do mercado, 
tampouco da variação de 
preços e, por isso mesmo, 
não reflete a inflação real 
observada. Haveria um forte 
viés político na formação 
desse índice, afetando até a 
inflação para o futuro” – 
Decisão da 2ª Seção do STJ, 
em 25/01/13), transforman-
do o gestor da mutualidade, 
diante de tão excessiva e de-
sigual sanção, em devedor 

contumaz a necessitar de reprimenda, além de esti-
mular liquidação precipitada de sinistro, pelo receio de 
condenação excessiva, em prejuízo da coletividade e do 
art. 56 do próprio PL; XXII) artigo 130, primeiramente 
porque a matéria sobre prescrição está devidamente 
regulada pelas disposições gerais do Código Civil, de-
mais por dilatar prazos prescricionais em plena atuali-
dade em que, ao contrário, os prazos vêm sendo redu-
zidos, eis que, modernamente, a informação é ampla e 
quase sempre instantânea pelos diversos meios à dis-
posição da sociedade, havendo dispositivos que deixam 
ao livre arbítrio do segurado o início da fluência do 
prazo prescricional, contrariando os próprios funda-
mentos da prescrição, que têm base no princípio da 
segurança jurídica, não sendo demais lembrar, uma 
vez mais, que se o PL teve como pressuposto conquis-
tas jurisprudenciais, deveria observar a Súmula 229 do 
STJ; XXiii) artigo 133, da mesma forma a matéria sobre 
decadência está devidamente regulada pelas disposi-

tribuna

“(...) um aumento, por 

exemplo, de 10% no 

preço real da apólice, 

em decorrência das 

disposições do projeto 

de lei que viessem a ser 

implementadas no mercado, 

levaria a uma redução na 

quantidade demandada de 

apólices de 3% a 7%.”
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ções gerais do Código Civil, sendo de notar que ocorre 
aí grave ampliação do prazo de aviso de sinistro previs-
to no art. 68 deste substitutivo, de “prontamente” 
para um e três anos, respectivamente, estimulando 
premeditadas demoras no aviso de sinistro, apagando 
vestígios da necessária regulação, dificultando a defe-
sa da seguradora.

Posto assim em breves pinceladas alguns dos pontos 
negativos acima trazidos por amostragem, vale desfiar, 
também à guisa de exemplo, alguns pontos do substi-
tutivo que revelam a sua desnecessidade e inconveni-
ência. Senão, vejamos: i) a matéria já se encontra de-
vidamente normatizada no Código Civil, no Decreto-Lei 
nº 73/1966, na Lei Complementar nº 126/2007, no Có-
digo de Defesa do Consumidor e em legislação específi-
ca dos órgãos reguladores; ii) a lei especial de seguros 
não deveria desprezar o Código Civil e a lei especial de 
proteção ao consumidor, que já prevê toda interpreta-
ção para proteção do consumidor, inclusive a inversão 
do ônus da prova, quando cabível; iii) quanto ao segu-
ro, o regime prescrito no Capítulo XV (arts. 757 a 802) 
do Código Civil é bem sistematizado, de compreensão 
acessível, com preceitos enxutos e estabelece soluções 
equilibradas. o CC, além disso, é um sistema de va-
sos comunicantes e de cláusulas abertas, já assimila-
das pelos magistrados; iV) o resseguro já se encontra 
disciplinado pela Lei Complementar nº 126/2007, que 
veio atender as necessidades surgidas com a quebra do 
monopólio do iRB e a de incluir o País no cenário inter-
nacional. Sua regulamentação é objeto das Resoluções 
CNSP nºs. 168/2007, 216/2010, 217/2010 e 222/2010; 
V) o marco regulatório consolidado no Código Civil, no 
Código Comercial e primariamente pelo Decreto-Lei 
nº 73/66 não serve de entrave ao desenvolvimento e 
expansão do mercado de seguros brasileiro, quer pelo 
critério da penetração (relação entre o valor dos prê-
mios e o PiB), quer pelo critério da densidade (valor dos 
gastos per capita com seguros); Vi) embora os gastos 
per capita com seguros ainda não sejam os ideais entre 
nós, o mercado de seguros nacional cresceu 45% no 
lapso temporal dos 12 anos posteriores ao Plano Real, 
e continua crescendo; Vii) as regras minudentes pre-
sentes no substitutivo do PL nº 3555/2004, típicas de 
regulamentos administrativos, contrariam o postulado 
das cláusulas abertas e integradas, informadas pela in-
tenção das partes, pela boa-fé, pela probidade e pelos 
usos do lugar da celebração ou da execução do con-
trato, não sem considerar que leis rígidas obrigam o 
legislador a alterá-las, derrogá-las ou revogá-las com 

frequência, o que demanda longo tempo e não acom-
panha o desenvolvimento dos novos fatos econômicos 
e sociais; Viii) a aprovação do substitutivo do PL nº 
3555/2004 criaria incertezas, assimetria de informa-
ção e insegurança jurídica no mercado segurador, além 
de exigir aumento dos prêmios, afastando da proteção 
do seguro os consumidores com bons riscos e restrin-
gindo o acesso a consumidores ainda desprotegidos. 
Seriam agregados aos custos os prováveis litígios sobre 
direitos decorrentes da incerteza gerada pelos disposi-
tivos do substitutivo em causa.

Já em procedimento de pouso, cumpre assinalar que 
nas palavras do Ministro Célio Borja, que analisou a 
proposta do PL nº 3555/2004: “Esse é o caso do Pro-
jeto que instaura uma disciplina objetiva mandatória, 
cogente e inflexível, impedindo as partes de contratar 
o que é de seu interesse e conveniência e de dar ao 
contrato aplicação consentânea à intenção, à boa-fé, 
à probidade e aos usos do lugar, as quais lhe realçam 
a finalidade social e a legitimidade moral.”

Mas outros juristas também apresentaram críticas ao 
projeto, dentre os quais: Fernando Sanches Calero (Es-
panha); Pedro Romano Martinez (autor da recente Lei 
de Seguros de Portugal); Rafael illescas ortiz (Espanha); 
Colin Croly (inglaterra); e Arturo Díaz Bravo (México).

Culminando estas breves observações, não sem louvar o 
nobre esforço de iniciativa dos autores e parlamentares 
dedicados à proposta legislativa em causa, permito-me 
ainda destacar que, segundo o parecer do Prof. Roberto 
Fendt, economista que analisou as disposições do PL nº 
3555/2004 e do substitutivo do Dep. Leandro Sampaio, 
sob a ótica estritamente econômica, um aumento, por 
exemplo, de 10% no preço real da apólice, em decor-
rência das disposições do projeto de lei que viessem a 
ser implementadas no mercado, levaria a uma redu-
ção na quantidade demandada de apólices de 3% a 7%, 
ocasionando importante reversão no bom desempenho 
recente da atividade do mercado de seguros brasileiro. 
o aumento do prêmio teria como consequência a redu-
ção da demanda por seguros, o que poderia acarretar 
o estancamento do processo de crescimento do grau de 
penetração dos seguros na sociedade brasileira.

São estas as observações que me ocorrem, sub censura 
dos doutos. 

* advogado especializado em direito do Seguro. Sócio da 
Miguez de Mello advogados.
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