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A o celebrar um contrato 
de seguro no Brasil, o 
consumidor tem o dever 

de fazer declarações exatas e de 
informar todas as circunstâncias 
que possam influir na aceitação 
da proposta ou na taxa do prê-
mio, sob pena de perder o direi-
to à garantia e ficar obrigado ao 
pagamento do prêmio já vencido.1 
Não basta, pois, ao consumidor 
brasileiro fornecer todas as infor-
mações exigidas pela seguradora 
no momento da contratação. É 
também sua incumbência, por 
determinação legal, declarar tudo 
quanto possa ter impacto na acei-

1 Código Civil Brasileiro, Artigo 766: “Se 
o segurado, por si ou por seu represen-
tante, fizer declarações inexatas ou omi-
tir circunstâncias que possam influir na 
aceitação da proposta ou na taxa do prê-
mio, perderá o direito à garantia, além 
de ficar obrigado ao prêmio vencido.”

Mercado britânico 
de seguros
a evolução da proteção do consumidor e a revolução do  
dever de informar do segurado. uma tendência global?
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tação da proposta ou na precifica-
ção do seu seguro. 

A insegurança jurídica gerada por 
esse sistema que confere ao con-
sumidor o ônus de intuir quais 
informações podem ser conside-
radas materialmente relevantes 
para a aceitação da proposta de 
seguro e a precificação do prêmio, 
punindo-o, em caso de omissão, 
foi largamente evidenciada no tra-
dicional mercado britânico. As crí-
ticas acumularam-se ao longo dos 
anos, sintetizadas na declaração de 
um influente jornalista financeiro, 
o qual afirmou que “o direito das 
seguradoras de se retirar em arras-
tão por meio do histórico médico 
de um segurado constitui o lado 
inaceitável da indústria de seguros. 
Com efeito, penso que isso seja de 
todo contraproducente, porque, 
ao recusar indenizações válidas, a 
indústria de seguros simplesmente 

confere um nome ruim ao seguro. 
A indústria faz com que as pessoas 
deixem de comprar seguros”.2

Por muitos anos, o Direito apli-
cável aos contratos de seguro na 
Inglaterra era eminentemente 
costumeiro. O único fundamen-
to positivo existente naquele país 
era a Lei de Seguro Marítimo de 
1906, que permaneceu isento de 
reformas desde a sua edição. Esse 
cenário, por si só, desafiava crí-

2 “The right of insurers to ‘trawl’ back 
through a claimant’s medical records 
in this way is the unacceptable side of 
the insurance industry. Indeed, I think 
it is wholly counter-productive because 
by turning down valid claims, the insur-
ance industry merely gives protection 
insurance a bad name. It puts people 
off buying it”. Jeff Prestridge, Editor de 
Finanças Pessoais do Financial Mail aos 
domingos, artigo em Financial Adviser 
(24 de setembro de 2007).
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ticas de que as normas aplicadas 
aos contratos de seguro eram de-
fasadas e se baseavam unicamen-
te em princípios comerciais que 
não levavam em consideração 
preocupações de proteção e defe-
sa do consumidor.

A referida Lei de Seguro Maríti-
mo impunha ao segurado, de for-
ma semelhante ao que ainda hoje 
acontece no Brasil, que declaras-
se à seguradora, no momento da 
contratação, toda informação que 
pudesse influenciar a decisão de 
aceitar ou rejeitar o risco envol-
vido, independentemente de tais 
informações serem ou não requi-
sitadas pela seguradora. Segun-
do essa definição, o conceito do 
que era materialmente relevante 
era delineado segundo a ótica da 
seguradora, e não do segurado. 
Portanto, para a negativa do pa-
gamento de indenização, ou em 
uma situação de litígio, caberia 
apenas demonstrar que determi-
nada circunstância omitida pelo 
segurado seria importante para a 
aceitação do risco, não sendo ne-
cessário provar que tal circunstân-
cia ou a relevância de declará-la 
eram de seu conhecimento.

Durante a vigência desse marco 
normativo, diversos julgamentos 
se deram em desfavor dos segu-
rados, negando-lhes indenizações 
com base na omissão de declara-
ções consideradas relevantes para 
a aceitação do risco. Exemplos co-
mo a negativa de indenização em 
uma apólice de seguro de incêndio 
porque o segurado não mencionou 
possuir registros prévios em sua fi-
cha criminal (mesmo que o incên-
dio não houvesse sido provocado 
desonestamente pelo segurado em 

questão), ou a negativa de cober-
tura de procedimentos médicos 
para uma paciente acometida de 
leucemia, sob a alegação de que ela 
omitira uma série de infecções no 
ouvido previamente à contratação 
da apólice, geraram debates sobre 
qual o limite razoável da exigência 
de que o contratante soubesse que 
determinada informação seria ma-
terialmente relevante para a aceita-
ção do risco pela seguradora.

Um dos primeiros passos para a 
reforma do sistema britânico foi a 
criação, no ano 2000, do Serviço de 
Ombudsman do Setor Financeiro, 
destinado a examinar litígios entre 
corporações do setor financeiro, 
incluindo seguradoras, e consumi-
dores (pessoas físicas e pequenas 
empresas). As decisões desse órgão 
criado pelo Parlamento seriam ba-
seadas “no que é justo e razoável 
em todas as circunstâncias”3, não 
no Direito vigente. 

Outra importante iniciativa foi a 
elaboração de um guia pela Asso-
ciação Britânica de Seguradoras, 
que buscava definir como as si-
tuações de omissão deveriam ser 
tratadas pelas empresas.4 O docu-
mento foi elevado à categoria de 
Código de Conduta em janeiro 

3 “A complaint is to be determined by re-
ference to what is, in the opinion of the 
ombudsman, fair and reasonable in all 
the circumstancesof the case”. UNITED 
KINGDOM. Legislation. Financial Ser-
vices and Market Act, 2000. Site. Dis-
ponível em:<http://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2000/8/contents>. Acesso em:  
27 jan. 2014.

4 PINSENT MASONS. The ABI code of 
practice on non-disclosure for long-term 
protection policies. Site. Disponível em: 
<http://www.out-law.com/page-8968>. 
Acesso em: 27 jan. 2014. 
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46

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
Gu

RO



de 2009, e sua introdução resul-
tou em uma redução significativa 
no número de queixas registradas 
pelo Serviço de Ombudsman do 
Setor Financeiro. A principal mo-
tivação para a edição do referido 
guia, contudo, foi a diminuição 
das vendas de seguros, que já era 
evidenciada em razão da má repu-
tação adquirida pelo produto.

Mesmo com essas medidas, po-
rém, permanecia a percepção de 
que o sistema favorecia de maneira 
injusta as empresas de seguros em 
detrimento dos consumidores, dos 
quais era exigido conhecer não só 
o Direito vigente como também 
o complexo emaranhado formado 
pelo Código de Conduta da Asso-
ciação Britânica de Seguradoras e 
pelas decisões do Serviço de Om-
budsman do Setor Financeiro.

A reforma pela qual ansiavam os 
críticos do arcaico ordenamento 
jurídico aplicável aos contratos 
de seguros só veio a se consolidar 
com a edição do Ato do Consumi-
dor de Seguros (Transparência e 
Declarações), que entrou em vigor 
em abril de 2013.5

Com o objetivo manifesto de 
atualizar o Direito aplicável aos 
contratos de seguros à realidade 
do mercado de consumo massifi-
cado, o Ato substituiu o dever do 
consumidor de prestar informa-
ções de maneira espontânea pelo 
dever de responder às perguntas 
formuladas pela seguradora com 

5 UNITED KINGDOM. Consumer Insu-
rance (Disclosure and Representations) 
Act 2012. Site. Disponível em: <http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/6/con-
tents/enacted>. Acesso em: 27 jan. 2014.

cuidado razoável, de maneira 
completa e precisa. 

Em essência, o Ato normativo 
apenas positivou a prática que 
vinha sendo adotada pelo Serviço 
de Ombudsman do Setor Finan-
ceiro. A Comissão redatora desse 
documento trabalhou em conjun-
to com o Serviço em questão pa-
ra entender a sua abordagem nos 
casos de omissão de informações 
pelo segurado. Com esse intuito, 
analisou mais de 200 decisões de 
casos classificados como “deman-
das de omissão do segurado”, en-
tre os anos de 2006 e 2009. Como 
resultado, o Ato conferiu efeito 
vinculante ao roteiro de três eta-
pas que já era utilizado pelo Ser-
viço de Ombudsman:

1. Na hipótese de o segurado 
prestar informações falsas de 
forma deliberada ou temerá-
ria, o Ato permite à segurado-
ra tratar o contrato como ine-
xistente e recusar o pagamento 
de qualquer indenização. 

2. Quando o segurado age de 
maneira descuidada, a segu-
radora dispõe de alternativas 
proporcionais, com base no 
que teria sido feito caso o se-
gurado houvesse prestado as 
informações corretas.

3. Quando o segurado responde 
às perguntas de forma honesta 
e razoável, a seguradora não 
pode recusar o pagamento  
da indenização.

47

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
Gu

RO



O roteiro descrito apresenta evi-
dente carência de objetividade 
quanto à definição de termos co-
mo “honesta e razoável”, “descui-
dada” e “deliberada ou temerária”. 
Essa necessidade foi abordada no 
relatório da comissão redatora6, 
que procurou conferir parâmetros 
de interpretação mais objetivos, 
incluindo, por exemplo, uma lista 
não exaustiva de fatores que de-
vem ser considerados, como o tipo 
de apólice, a clareza da pergunta, 
qualquer material explicativo for-
necido pela seguradora e se o segu-
rado foi ou não representado por 
um agente. Os parâmetros defini-
dos pela comissão não levam em 
consideração circunstâncias pes-
soais do segurado.

Embora se reconheça que ainda 
é cedo para observar uma altera-

6 UNITED KINGDOM. The Law Com-
mission and The Scottish Law Com-
mission. Consumer Insurance Law: 
Pre-Contract Disclosure and Misrepre-
sentation. Site. Disponível em: <http://
lawcommission.justice.gov.uk/docs/
lc319_Consumer_Insurance_Law.pdf>. 
Acesso em: 27 jan. 2014.

ção significativa na realidade das 
demandas dos consumidores em 
razão do Ato, a expectativa não 
é de grandes mudanças, já que a 
norma não fez mais que positivar 
as melhores práticas já existentes. 
De fato, segundo a Associação 
Britânica de Seguradoras, para a 
maioria das seguradoras o Ato 
sequer gerou a necessidade de 
alteração ou adaptação dos pro-
cessos já existentes, pois estes já 
vinham se adequando paulatina-
mente às interpretações jurídicas 
expressadas nas decisões do Ser-
viço de Ombudsman. Apenas em 
um nicho específico do mercado 
acredita-se que a norma acarreta-
rá mudanças sensíveis: a venda de 
seguros por intermédio de web-
sites de comparação, que estava 
sendo realizada ao largo de parâ-
metros regulatórios precisos.

Ainda que o Ato não apresente 
grandes inovações, a positivação 
das interpretações do Serviço de 
Ombudsman confere a elas efei-
to vinculante e ajusta o Direito à 
evolução do mercado de seguros 
na Inglaterra. Sendo este reco-

nhecidamente o mercado de on-
de vertem as grandes tendências 
para o setor em todo o planeta, 
não é ilusão esperar que legislado-
res e reguladores de outros países 
comecem a se debruçar sobre a 
experiência inglesa, a fim de im-
portar parâmetros de proteção ao 
consumidor que se apresentem 
como mais razoáveis e justos.

No Brasil, alguns passos nes-
se sentido já haviam sido dados 
muito antes da publicação da 
norma britânica. Embora sem 
tratar especificamente do dever 
do segurado de se manifestar so-
bre circunstâncias que agravem o 
seu risco, e sem imputar expres-
samente às seguradoras a obriga-
ção de perguntar sobre a existên-
cia dessas circunstâncias, o item 
nº 10 da Portaria nº 3 de 2001 da 
Secretaria de Direito Econômico 
do Ministério da Justiça inclui no 
elenco de cláusulas contratuais 
consideradas abusivas aquela que 
“exclua, nos contratos de seguro 
de vida, a cobertura de evento 
decorrente de doença preexis-
tente, salvo as hipóteses em que 

Ponto de Vista

Na jurisprudência pátria já é possível 
identificar a clara tendência de impor 
às seguradoras o dever de diligência quanto às 

circunstâncias que influenciam o risco assumido, em vez  

de esperar que o segurado as manifeste voluntariamente.
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a seguradora comprove que o 
consumidor tinha conhecimen-
to da referida doença à época  
da contratação”.7

Também na jurisprudência pátria 
já é possível identificar a clara 
tendência de impor às segurado-
ras o dever de diligência quanto 
às circunstâncias que influenciam 
o risco assumido, em vez de espe-
rar que o segurado as manifeste 
voluntariamente. Afirma-se, co-
mo regra geral, que “há um novo 
paradigma na interpretação dos 
contratos de seguro, tipificados 
pelo CC/2002 também com base 
na boa-fé, assim que a interpreta-
ção das normas do CDC e do CC, 
como ensina o STJ, ‘deve ser feita 
com espírito protecionista, bus-
cando sua máxima efetividade’”.8

Um exemplo emblemático e re-
cente, oriundo do Superior Tri-
bunal de Justiça, é o Recurso 
Especial nº 1230233/MG9, no qual 
uma seguradora foi condenada a 
cobrir as despesas de tratamento 
de um segurado portador de obe-
sidade mórbida, muito embora 
este houvesse firmado declara-
ções negativas quanto à existên-
cia de fatores relacionados a essa 

7 BRASIL. Ministério da Justiça. Secreta-
ria de Direito Econômico. Portaria nº 3, 
de 15 de março de 2001. Diário Oficial 
da União. Brasília, DF, 17 mar.2001.

8 Superior Tribunal de Justiça. REsp 
774.035/MG, Rel. Min. Humberto Gomes 
de Barros, j. 21/11/2006, DJ 05/02/2007. 
Apud MARQUES, Cláudia Lima. Con-
tratos no Código de Defesa do Consumi-
dor. 6ª Edição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2011. 

9 Superior Tribunal de Justiça. REsp 
1230233/MG, Rel. Ministra Nancy An-
drighi, Terceira Turma, julgado em 
03/05/2011, DJe 11/05/2011.
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condição de saúde. Os ministros 
entenderam que, em respeito ao 
princípio da boa-fé, a segurado-
ra não poderia ter adotado uma 
postura passiva, de simplesmente 
aceitar as negativas do segurado 
quanto à existência de problemas 
de saúde, depois se valendo disso 
para negar-lhe cobertura.10

Embora sem ignorar as críticas que 
apontam – algumas com razão e 
fundamentos sólidos – a ausência 

10 “A lição do STJ tem sido seguida pelos 
tribunais estaduais, segundo os quais a 
obrigação de bem explicar o plano é do 
profissional (caveat emptor), e não é ônus 
imposto ao consumidor leigo e especial-
mente vulnerável, se estiver doente [...]. 
O fato de termos aqui um profissional, a 
operadora, seguradora ou hospital, peran-
te um leigo em situação especial de vulne-
rabilidade (diante da doença e da morte) 
não passou despercebido da jurisprudên-
cia, que impôs ao profissional o dever de 
informar ao leigo e de se informar, como 
forma do dever de cooperar com o leigo 
e proteger sua confiança legítima, não 
importando as determinações das auto-
ridades controladoras, pois o dever de 
informar e de cooperar são deveres diante 
da massa de sujeitos consumidores [...]”. 
MARQUES, Cláudia Lima. Op. Cit.

de boa técnica na proliferação de 
decisões como essa, e os impactos 
negativos sistêmicos delas decor-
rentes, capazes de minar a insti-
tuição do seguro em seus mais ba-
silares princípios, não é prudente 
desconsiderar os presságios que 
ecoam dessas tendências, que já se 
tornaram realidade na Inglaterra. 
Uma vez que a expertise da indús-
tria de seguros envolve gerenciar 
riscos em face de probabilidades, 
é bom estar preparado. 
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