
Opinião

24

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



A confiança é uma virtude 
com efeitos sociais, eco-
nômicos e jurídicos, que 

se reflete no humor das pessoas e 
dos mercados. 

Indicadores avaliam a confiança 
no cidadão, em empresas, polí-
ticos, bancos, sindicatos, gover-
no, entre outras instituições1, e o 
“ethos” político, pessoal e corpo-
rativo invariavelmente repercute 
no contrato de seguro. 

Nos negócios jurídicos, o princí-
pio da confiança está relacionado 
à segurança, convicção e adim-
plemento, entre outros sentidos 
associados à solidez de determi-
nado vínculo.

1 ICS – Índice de Confiança Social do 
IBOPE (<www.ibope.com>).

A proteção  
da confiança  
no contrato de seguro

MAURÍCIO GRAVINA

A unidade da ordem jurídica 
pressupõe que os contratantes se 
sintam seguros de que seus atos 
resultarão nos efeitos pretendi-
dos, confirmando o interesse que 
depositam no contrato.

Os seguros privados são de natu-
reza consensual, fruto de acordo 
de vontades, e o princípio da pro-
teção da confiança2 se expressa em 
diferentes momentos, indo da for-

2 Veja-se: GRAVINA, Maurício Salomoni. 
Princípios jurídicos do contrato de se-
guro. Rio de Janeiro: FUNENSEG, 2015. 
GRAVINA, Maurício. Princípios jurídi-
cos del contrato de seguro. 1ª ed. Buenos 
Aires-Madrid-México: Ciudad Argentina-
-Hispania Libros, 2015. GRAVINA, Mau-
rício Salomoni. Principles of retrospective 
risk and speciality risk. Revista Brasileira 
de Risco e Seguro, Rio de Janeiro, v. 10, n. 
18, p. 63-82, abr. 2014/mar. 2015. Disponí-
vel em:<http://www.rbrs.com.br/arquivos/
rbrs_18_3.pdf>. Acesso em: 08 dez. 2015.

mação até a resolução contratual, 
amparado pela ordem jurídica, 
a moral e a premissa da atuação 
correta das partes. Não se trata de 
uma apreciação superestimada da 
vontade contratual, mas de uma 
vontade legítima, a se confirmar 
nos limites da contratação.

No seguro há obrigações, termos 
e encargos, a exemplo do dever 
de informação do tomador; o pa-
gamento do prêmio; necessidade 
expressa de comunicar a agrava-
ção de riscos; o ônus do salvamen-
to e de minorar as circunstâncias 
do sinistro; a obrigação de bem 
informar, redigir com clareza to-
da a documentação e cláusulas 
contratuais; compromissos frente 
a órgãos de regulação e controle, 
além das responsabilidades típi-
cas dos beneficiários, corretores 
de seguros, agentes e terceiros.
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O princípio da confiança merece atenção 
no contrato de seguro, especialmente na oferta  

ao público, impondo cuidados na divulgação. 

Opinião

Todos constituem deveres a se 
confirmar em tempo oportuno, e 
a impontualidade ou mora signi-
ficam quebra da confiança, sujeita 
às consequências da responsabili-
dade civil e de reparação em per-
das e danos, multa e sanções, res-
salvadas hipóteses de justa causa3. 

Com a modernidade, a confiança 
também passou a ter um lugar es-
pecial nas relações de consumo e 
nos contratos massificados, em que 
se insere a atividade seguradora.

A oferta ao público, por sua natu-
reza de comunicação de massa com 
fins mercantis, induz expectativas 
de que certos anseios serão satisfei-
tos, razão pela qual deve se sujeitar 
às regras de boa informação. 

Trata-se do dever de informar do 
segurador e mediadores de segu-
ro: corretores e agentes, que pre-
cisam se comunicar com adequa-
ção e, sobretudo, contribuir para 
que sejam atendidos os efeitos 
negociais prometidos.

3 Mora no contrato de seguro, veja-se: Bra-
sil: C.C., arts. 772, 791, parágrafo único. 
Espanha: LCS, arts. 20, 1º a 10º. França: 
C.C., art. 1153. Itália: C.C., art. 1224. Por-
tugal: C.C.,art. 798, ss. DL, arts.57, 61, 104, 
203. Argentina: LS, arts. 15, 31, 47 a 51.

Por essa diretriz frente às ex-
pectativas geradas, o princípio 
da confiança merece atenção no 
contrato de seguro, especialmen-
te na oferta ao público, impon-
do cuidados na divulgação. Esta 
requer comunicação referencial, 
ou seja, precisa ser clara, direta, 
objetiva e suficiente, do ponto de 
vista do conteúdo informado.

Não por acaso, as leis de seguro 
imprimem deveres de informa-
ção, conteúdo mínimo, redação 
acessível e conhecimento das con-
dições do contrato em momento 
anterior a seu fechamento, sendo 
que a documentação relacionada 
e as declarações receptícias4 são 
consideradas na formação do 
contrato de seguro. 

A documentação, inclusive na pu-
blicidade ou impressos definidos 
pelo segurador, além da proposta, 

4 Na expressão de Emílio Betti, “decla-
ração receptícia” traz o sentido de “que 
o ato transcenda o pensamento e se 
transforme em uma expressão objetiva, 
dotada de vida própria, perceptível e 
apreciável pelo mundo social”. BETTI, 
Emilio. Teoría general del negocio jurí-
dico. Traducción y concordancia con el 
derecho español por A. Martins Perez. 2ª 
ed. Madrid: Editorial Revista de Derecho 
Privado, 1959. Edição original: 1943.

apólices e suplementos, torna o 
negócio reconhecível ao mundo 
exterior, em especial, os limites 
contratuais: riscos cobertos e ex-
cluídos, prêmio, vigência, cláusu-
las limitativas destacadas, entre 
outros elementos. 

Esse sentido tem ainda mais ne-
cessidade nos contratos à distân-
cia ou entre ausentes, casos em 
que se reforça o dever de infor-
mação, protegido no âmbito das 
relações de consumo, em con-
fluência com as modernas leis de 
contrato de seguro. 

É inaceitável a oferta descompro-
metida, sobretudo quando não se 
confirmam as bases estabelecidas 
por má informação, negligência 
ou má-fé de qualquer dos sujeitos 
do contrato. 

A adequação do contrato de segu-
ro pressupõe boa comunicação e 
efetividade. Cumpre que as partes 
dialoguem adequadamente e o 
contrato se realize com plenitude. 
Isso vale para as obrigações prin-
cipais e para os deveres conexos.

Infelizmente, ocorrem falsas de-
clarações, omissões em documen-
tos ou comportamentos divergen-
tes das partes, além de casos em 
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que o segurado ou beneficiário 
são frustrados em suas expectati-
vas no momento de valer a garan-
tia contratada. 

O fato é que as pessoas podem 
mentir e mentem, podem descum-
prir obrigações e o fazem, razão 
pela qual os princípios da boa-fé, 
força obrigatória e da confiança an-
dam juntos nos negócios jurídicos. 

Da boa-fé resulta o imperativo de 
vedação da má-fé, sujeita à nuli-
dade5; na força obrigatória, de 

5 Intolerância com a má-fé: Brasil: C.C., 
art. 762. Espanha: LCS 50/1980, art. 19. 
Portugal: C.Com., art.429. Argentina: 
LS, arts. 5, 7 e 8. México: C.C., art. 1816. 
Chile: C.C., art. 1546.

que os pactos hão de se cumprir 
e o inadimplemento precisa ser 
reparado6; e, na confiança, ob-
servam-se o marco de segurança 
jurídica e sua efetividade.

Estes, entre outros princípios do 
contrato de seguro, constituem 
o background de um sistema es-
pecializado em grande parte das 
nações, no qual se depositam 
crenças de segurança jurídica, de 
boas práticas e níveis crescentes 
de confiança nas pessoas e nos se-
tores envolvidos. 

6 Brasil: C.C., art. 389: “Não cumprida a 
obrigação, responde o devedor por perdas 
e danos, mais juros e atualização monetá-
ria segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado”.
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