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Na gênese do contrato de 
seguro, como é comum aos 
negócios causais, deve haver 

um interesse socialmente aceito, 

ponderável e de relevância jurídica.

I nteresse é um conceito econô-
mico relevante às leis e à ciên-
cia dos seguros. Em sua forma 

geral, é o pressuposto de uma cau-
sa lícita que origina o contrato. 

Na gênese do contrato de seguro, 
como é comum aos negócios cau-
sais, deve haver um interesse so-
cialmente aceito, ponderável e de 
relevância jurídica. Não de uma 
vontade subjetiva, mas de inten-
ções que se exteriorizam por cir-
cunstâncias ou comportamentos, 
desde a formação até a resolução 
do contrato. 

Muitos negócios possuem uma in-
tenção típica: é a chamada vontade 
típica do negócio1. Quem compra 
almeja um bem; quem doa faz isso 
por altruísmo ou filantropia; quem 
transporta quer conduzir algo; etc. 

O contrato de seguro supõe um 
interesse frente ao segurador, na 
reparação das consequências pecu-
niárias de um dano material, como 
nos seguros de danos, ou serve para 
assegurar condições de existência, 
saúde, previdência, sucessão, como 
nos seguros de pessoas. 

Deve haver nexo jurídico entre a 
vontade e a função do contrato, 
proveniente de determinados riscos, 
ou previsão legal, como o interesse 
entre cônjuges, companheiros, as-
cendentes ou descendentes2 – o cha-
mado “interesse presumido”3. 

1 BETTI, Emilio. Teoría general del nego-
cio jurídico. 2ª ed. Madrid: Ed. Revista 
de Derecho Privado, 1959. p. 145.

2 No Brasil, conforme PL 8.034/2010, art. 
13; em Portugal, conforme Decreto-Lei 
72/2008, art. 43.

3 Na Espanha: LCS 50/1980, art. 83 e 85.

No Direito brasileiro, isso se 
verifica na expressão “interesse 
legítimo”, do artigo 757 do Có-
digo Civil, que prevê tal norma 
em forma de princípio, sem co-
minação de nulidade, com efi-
ciente técnica legislativa: “Art. 
757. Pelo contrato de seguro, o 
segurador se obriga, mediante o 
pagamento do prêmio, a garantir 
interesse legítimo do segurado, 
relativo a pessoa ou a coisa, contra  
riscos predeterminados.” 

Além de atender à necessidade de 
um nexo de causalidade jurídica, 
o enunciado contempla a legiti-
midade para contratar, exigível 
no seguro por conta própria ou 
de terceiros, sem que a nulidade 
pese de forma taxativa. 

Antes do Código Civil de 2002, o 
princípio do interesse era desco-
nhecido na legislação brasileira. 
No Código de 1916 existiam ape-
nas os requisitos dos atos jurídi-
cos e os do contrato de seguro4.

4  C.C. de 1916, art. 1.432 e seguintes.

Esse princípio teve seu marco no 
seguro contra danos5, vinculado 
ao dano patrimonial6, em que 
é referencial para a cobertura, 
estabelecendo a medida do inte-
resse segurado. Articula-se com o 
“princípio indenizatório” nos ca-
sos de infrasseguro (“importância 
segurada inferior ao interesse”)7 
e sobresseguro (“importância 
segurada superior ao valor do 
interesse”)8, com seus mecanis-
mos de reequilíbrio contratual. 

Supõe-se que procede do art. 
1.904 do Código Civil italiano, 
do qual teria se valido o art. 25 
da Lei espanhola9. À falta de in-
teresse, ambas as leis declaram a 
nulidade do contrato. 

5 GARRIGUES, Joaquin. Contrato de 
seguro terrestre. Madrid: Imprenta 
Aguirre, 1973. p. 22.

6 Op. Cit. p. 22.

7 Espanha: LCS 50/1980, artigos 30 e 31.

8 Espanha: LCS 50/1980, artigo 31.

9 Veja-se: SÁNCHEZ CALERO, Fernando 
(Director). Ley de contrato de seguro. 
Pamplona: Editora Aranzadi, 1999. p. 385.
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Em Portugal, o artigo 43 do Decre-
to-Lei nº 72/2008 prevê a exigência 
de um interesse digno de proteção 
legal relativo ao risco coberto, tam-
bém sob pena de nulidade. 

Na Argentina, a Ley de Seguros nº 
17.418, em seus artigos 2º e 60, es-
tabelece a necessidade de um inte-
resse segurável para todas as classes 
de riscos, e os artigos 81 e 82 defi-
nem regras para a desaparição de 
interesse ou troca do titular, sem 
cominação de nulidade. 

Dentre os antecedentes históricos, 
José Vasques crê que procede do 
“Life Assurance Act” de 1774. An-
tes disso, apostas eram fonte de 
obrigações, mesmo sob a forma 
de seguro de vida10.

Atualmente há um consenso se-
gundo o qual esse princípio se es-
tende aos seguros de pessoas, ou 
seja, de que “o contrato de seguro 
não garante riscos, mas sim inte-
resses do segurado contra a reali-
zação do risco”11, uma espécie de 
elo entre a intenção e o objeto da 
cobertura securitária12. 

Nesse sentido, Fernando Sánchez 
Calero considera interesse “la re-
lación de carácter económico en-
tre un sujeto y un bien”13, como 
na intenção de que determinado 

10 VASQUES, José. Contrato de seguro. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 143. 

11 Veja-se: IBDS. Instituto Brasileiro de 
Direito do Seguro. Contrato de Seguro: 
Uma Lei para todos. São Paulo: Quartier 
Latin, 2013. p. 60.

12 HALPERIN, Isaac. Seguros. Exposición 
crítica de las Leyes 17418, 20091 y 22400. 3ª 
ed. Actualizada por Nicolás H. Barbato. 
Buenos Aires: Depalma, 2001. p. 890.

13 Op. Cit. p. 386.
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fato não ocorra ou, acontecendo, 
resulte em uma indenização, ca-
pital ou renda. 

Conforme observamos, em alguns 
países, a Lei determina a nulida-
de do contrato de seguro em que 
não houver interesse14. Em outros, 
o conceito é igualmente relevante 
sem previsão de nulidade. 

Preferimos a escolha brasileira. 
A norma do art. 757 do C.C., em 
forma de princípio ou conceito de 
delegação, possui grande incidên-
cia para dar relevo ao princípio 
do interesse e esclarecer que segu-
ro não é negócio cartular, abstra-
to, com existência independente 
dos fatos que lhe originaram. 

Além disso, como princípio, con-
fere mobilidade para ponderar a 
vontade contratual de forma sis-

14 Espanha: art. 25; Portugal: Decreto-Lei 
nº 72/2008, artigo 43; Itália: Art. 1.904. 

temática, em cada caso, com base 
nos valores e normas do Direito 
dos seguros e seus instrumentos 
de proteção da vulnerabilidade. 

Certamente, a experiência estran-
geira tem seu valor, sobretudo 
para os casos de inocorrência de 
interesse antes da contratação, 
desaparição durante a vigência do 
contrato ou substituição do titular 
do interesse. 

Acreditamos que a combinação 
desses sistemas, sem cominação de 
nulidade, seja uma solução útil e 
de boa técnica legislativa para uma 
nova lei de contrato de seguro no 
Brasil, equilibrada com boas re-
gras e princípios.  
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