
A tualmente denota-se com clareza, junto ao ce-
nário das metrópoles brasileiras, a existência de 
locais onde se oferece espaço para a guarda de 

bens, os conhecidos Self Storage.

Referidos estabelecimentos divulgam a oferta de espaço 
em locais predeterminados, com dimensões diversas, para 
a guarda de bens, mediante uma remuneração a ser paga 
pelo depositante.

Sob este aspecto, destaca-se a seguinte estrutura1:

• aluguel de espaço privativo e temporário; 

• autoarmazenamento de bens; 

• acesso restrito ao locatário, ou a quem ele autorizar, sob 
sua conta e risco, do espaço destinado à guarda dos 
bens; e

• pagamento de uma remuneração mensal ao Self Storage, 
feito pelo locatário.

Diante deste cenário, pode-se dizer que o conceito prati-
cado pelas Self Storage se traduz na locação de unidades 
autônomas de um prédio, com outros espaços individuali-
zados e com a mesma destinação, para a autogestão reali-

1 Fonte: ASBRASS. O que é Self Storage. [2019]. Disponível em: http://www.
asbrass.com.br/o-que-e-self-storage.asp. Acesso em: 09 out. 2019.

zada pelo proprietário dos bens, que será o único respon-
sável pela organização de seus pertences ali depositados.

O formato oferecido leva também à conclusão de que so-
mente o locatário do espaço terá acesso ao box individual 
e determinado, utilizando-se de meios próprios para a 
tranca da porta e gerenciando exclusivamente toda a ope-
ração e custódia do que estiver guardado em tal espaço.

Ainda, pelo formato adotado, temos a caracterização expres-
sa da isenção da empresa Self Storage de qualquer responsa-
bilidade sobre os bens que estão nos respectivos boxes.

Assim, seria possível avaliar as consequências jurídicas da 
operação sob o aspecto de sua natureza jurídica: se é, de 
fato, locação ou um contrato de depósito2, mas, por ora, 
essa não será a abordagem.

Sendo assim, o que se torna relevante para a conclusão deste 
artigo é a nítida isenção de responsabilidade proposta pela 
Self Storage no seu modelo de negócio, mostrando a perti-
nência da oferta de seguro para o depositante dos bens.

Deste modo, para o locatário de um box, que se torna o 
único responsável pela manutenção íntegra do que ali está 

2 Código Civil – Art. 627 do Código Civil – Pelo contrato de depósito rece-
be o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o 
reclame. Fonte: BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 
Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/
l10406.htm. Acesso em: 09 out. 2019.
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depositado e guardado por força do contrato que firmará, 
resta a opção de fazer um seguro de danos. A intenção é 
garantir a indenização em face de um sinistro, decorrente 
da efetivação de um risco a que estarão expostos seus per-
tences enquanto ali forem armazenados.

É nesse momento que a própria empresa Self Storage pas-
sa a oferecer ao locatário a alternativa de uma apólice, 
cujos termos da contratação serão expostos e avaliados 
nos itens abaixo. 

DO FORMATO ATUAL DE CONTRATAÇÃO DE APÓLICE 
DE SEGURO DE DANOS PARA OS BENS DEPOSITADOS 
JUNTO À SELF STORAGE

Uma vez delineado o modelo de contratação de espaço 
destinado à guarda de bens junto à Self Storage, resta, 
agora, descrever e avaliar o formato utilizado para a con-
tratação de seguro de danos na presente operação.

Sob este aspecto, temos que a Self Storage, no ato da 
locação de um box, normalmente oferece a opção de 
contratação de uma apólice de seguro, para garantia dos 
interesses do locatário frente a um possível sinistro que 
resulte em perda integral ou parcial dos bens deposita-
dos em tais espaços.

Referido seguro, conforme análise de uma apólice disponi-
bilizada para essa avaliação, é feito por meio de um contrato 
de seguro de dano, em grupo, no ramo empresarial, sendo a 
Self Storage a estipulante, e o locatário, o segurado.

Diante disso, não terão destaque aqui as coberturas pre-
sentes na apólice e na oferta do seguro, nem mesmo suas 
importâncias seguradas e suas condições gerais, sendo 
focalizado o formato da contratação, conforme poderá se 
notar no item a seguir. 

DAS CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE O 
CONTRATO DE SEGURO E A FORMATAÇÃO 
ATUALMENTE UTILIZADA PARA A CONTRATAÇÃO 
DE APÓLICE DE SEGURO DE DANOS PARA OS BENS 
DEPOSITADOS EM SELF STORAGE

O contrato de seguro está inserido em um contexto em 
que há uma transferência de risco de uma pessoa, o segu-
rado, a outra, o segurador.

O conceito de contrato de seguro traz em seu bojo a ga-
rantia, pelo segurador, de um interesse legítimo do segu-
rado contra riscos predeterminados, mediante o paga-
mento de um prêmio3.

Embora se trate de um contrato isolado e autônomo en-
tre duas partes, segurado e seguradora, o pacto somen-
te se torna possível em decorrência de uma base mútua 
para custeá-lo.

3 Código Civil – Artigo 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segura-
do, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
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Há, portanto, uma técnica sofisticada, fundada na estatís-
tica e na ciência atuarial, que deve se fazer eficiente para 
que a seguradora seja sólida o bastante a ponto de ga-
rantir os riscos inerentes às apólices contratadas, honran-
do seus compromissos de pagamento de indenização em 
caso de ocorrência de um risco coberto.

Em razão disso, temos uma massa de segurados que, me-
diante o pagamento de prêmio, constituem um sistema 
mútuo de garantia. Nesse sistema não pode haver falhas, 
sob pena de prejuízo à massa segurada.

Por causa dessas características nasce o aspecto social que 
envolve as operações de seguro, o que faz com que o Es-
tado passe a regular essa atividade no Brasil.

Tal regulação e fiscalização são ordenadas pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP), o qual confere à 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) o poder 
de fiscalização.

Diante desse cenário, as operações de seguro, além de terem 
sustentáculos em seus aspectos jurídicos, no Código Civil e 
em capítulo específico, possuem também ampla base nor-
mativa nas diretrizes trazidas por Resoluções e Circulares do 
CNSP e da SUSEP, que devem ser seguidas e respeitadas.

Sob este aspecto é que passaremos a validar o modelo 
adotado para a contratação de seguro junto às operações 
de locação de box de uma Self Storage.

Sabe-se que o formato que vem sendo adotado é a con-
tratação de uma apólice de seguro em grupo, em que a 
empresa Self Storage se reveste da figura de estipulante, 
ofertando o seguro aos proprietários dos bens destinados 
à guarda, que passam a ser segurados.

Aqui já temos um cenário o qual se enfrentará sob o 
alicerce da legislação civil e os normativos estatais (CNSP 
e SUSEP). Trata-se, então, da contratação de seguro em 
grupo com a presença de um estipulante.

Na verdade, a modalidade de seguro em grupo provém 
da necessidade e facilidade operacional de reunir, em uma 
mesma apólice, um grupo com características semelhantes. 

Tais pessoas se unem coletivamente para estarem protegi-
das de um risco predeterminado.

Isso é muito comum nos seguros de vida, em que pessoas 
provenientes de uma mesma origem – trabalhadores de 
uma determinada empresa, sócios de um clube, funcionários 
sindicalizados etc. – se reúnem para a contratação de uma 

apólice, a qual, nessa modalidade, prescinde da existência 
de uma pessoa que representará a massa de segurados. 
A essa pessoa dá-se o nome de estipulante.

Sob o aspecto conceitual temos que o estipulante de se-
guro é o representante do segurado, pois com ele tem um 
vínculo, sendo responsável pelo cumprimento das obriga-
ções contratuais4.

A Resolução 107/2004, do CNSP, explicita o conceito de 
estipulante, suas obrigações e deveres para com o grupo 
segurado e a seguradora.

Como conceito, traz a referida norma o seguinte: “Art. 1º. 
Estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apó-
lice coletiva de seguros, ficando investido dos poderes de 
representação dos segurados perante as sociedades segu-
radoras, nos termos desta Resolução” (CNSP, 2014).

Portanto, é notório que a figura do estipulante nasce com a 
vinculação dessa pessoa com a massa segurada. Este é res-
ponsável pela contratação da apólice e pela representação 
a que está vinculado.

Percebe-se aqui a necessidade do estrito vínculo do estipulan-
te com a massa segurada. Este deve ser um empregador pe-
rante seus empregados, uma associação e seus membros etc.

Essa ligação não pode ser unicamente para a contratação 
de seguro, como parece ser o caso das operações realiza-
das junto à Self Storage. 

Neste sentido, a apólice em grupo é descaracterizada5 
quando a finalidade é meramente a de se contratar seguro, 
sem um vínculo forte o suficiente que una as partes. 

Tal situação ocorre porque, em uma formulação de apólice 
em grupo para a exclusiva contratação de seguro, o esti-
pulante acaba desincumbindo-se de suas obrigações pe-
rante a massa segurada, por não ter com ela efetivamente 

4 Código Civil - Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pes-
soa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, 
se vincule.
§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e 
é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas 
as obrigações contratuais.
5 Resolução CNSP 107/2004 – Artigo 1º. Parágrafo único - As apólices cole-
tivas em que o estipulante possua, com o grupo segurado, exclusivamente, 
o vínculo de natureza securitária, referente à contratação do seguro, serão 
consideradas apólices individuais, no que concerne ao relacionamento dos 
segurados com a sociedade seguradora. Fonte: CNSP. Resolução CNSP nº 
107, de 2004. Disponível em: http://www.susep.gov.br/textos/resolucao-
-cnsp-nb0-107-de-2004. Acesso em: 09 out. 2019.
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uma representação e vínculo. Veja-se que as obrigações6 
do estipulante, conforme ditado pela Resolução CNSP 
107/2004, são diversas e estritamente inerentes a quem 
representa os segurados, o que não demonstra ser o caso 
da Self Storage, no modelo adotado atualmente.

Tão forte é a representação do estipulante que, em uma apó-
lice em grupo, é expressamente vedado a ele cancelá-la ou 
nela fazer alterações sem a anuência de 75% dos segurados. 

Ainda assim, a abrangência da representação deve ser conhe-
cida pelos envolvidos, sendo que qualquer pagamento feito 
ao estipulante, a título único e exclusivo de pro labore, deve 
ser especificado na proposta de adesão e no certificado indi-
vidual, sendo obrigatória a comunicação à massa segurada 
de toda e qualquer alteração do percentual de remuneração.

6 Resolução CNSP 107/2004 - Art. 3º. Constituem obrigações do estipulante: 
I - fornecer à sociedade seguradora todas as informações necessárias para a 
análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas por aquela, incluindo 
dados cadastrais; II - manter a sociedade seguradora informada a respeito 
dos dados cadastrais dos segurados, alterações na natureza do risco coberto, 
bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em sinistro, de 
acordo com o definido contratualmente; III - fornecer ao segurado, sempre 
que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro; IV - 
discriminar o valor do prêmio do seguro no instrumento de cobrança, na 
forma estabelecida pelo art. 7º desta Resolução, quando este for de sua res-
ponsabilidade; V - repassar os prêmios à sociedade seguradora, nos prazos 
estabelecidos contratualmente: VI - repassar aos segurados todas as comu-
nicações ou avisos inerentes à apólice, quando for diretamente responsável 
pela sua administração; VII - discriminar a razão social e, se for o caso, o nome 
fantasia da sociedade seguradora responsável pelo risco, nos documentos e 
comunicações referentes ao seguro, emitidos para o Segurado; VIII – comu-
nicar, de imediato, à sociedade seguradora, a ocorrência de qualquer sinistro, 
ou expectativa de sinistro, referente ao grupo que representa, assim que deles 
tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabili-
dade; IX- dar ciência aos segurados dos procedimentos e prazos estipulados 
para a liquidação de sinistros; X - comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer 
procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado; XI - 
fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela 
estabelecido; e XII - informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia 
da sociedade seguradora, bem como o percentual de participação no risco, 
no caso de cosseguro, em qualquer material de promoção ou propaganda do 
seguro, em caracter tipográfico maior ou igual ao do estipulante. 

Não parece ser possível o cumprimento de tais itens pela 
Self Storage, como estipulante do seguro. Diante todo 
este exposto, é forçoso acreditar que, em relação à sua 
estrutura, tenha a Self Storage se revestido das característi-
cas de uma verdadeira estipulante. 

No modelo atual adotado pela Self Storage, é possível 
concluir que o formato da apólice em grupo, com a pre-
sença de um estipulante, destina-se única e exclusivamen-
te para a viabilidade comercial da contração do seguro e 
suas consequências ulteriores, estando os institutos – se-
guro em grupo e estipulação – totalmente desvirtuados de 
suas reais intenções e destinações.

Ainda há que se alertar sobre o risco a que está exposta a 
Self Storage neste cenário, uma vez que, não parece possível 
que esteja cumprindo o disposto nos artigos 3º e 4º.7 da Re-
solução 107/2004, o que poderia lhe sujeitar à aplicação das 
penalidades previstas na Resolução CNSP 243/2011.

Portanto, pelos motivos e razões acima elencadas, con-
clui-se que a operação de seguro praticada junto à Self 
Storage, no ato da locação de box, e com o intuito de pro-
teger os bens ali guardados, sob o formato de uma apó-
lice em grupo por estipulação, não é a maneira adequada 
e legalmente viável para os objetivos que se perseguem.

7 Art. 4º. É expressamente vedado ao estipulante e ao subestipulante, nos 
seguros contributários: I – cobrar, dos segurados, quaisquer valores re-
lativos ao seguro, além dos especificados pela sociedade seguradora; II 
- rescindir o contrato sem anuência prévia e expressa de um número de 
segurados que represente, no mínimo, três quartos do grupo segurado; III - 
efetuar propaganda e promoção do seguro sem prévia anuência da socie-
dade seguradora, e sem respeitar a fidedignidade das informações quanto 
ao seguro que será contratado; e IV - vincular a contratação de seguros a 
qualquer de seus produtos, ressalvada a hipótese em que tal contratação 
sirva de garantia direta a estes produtos.

A operação de seguro praticada junto à Self Storage,  
no ato da locação de box, e com o intuito de proteger  
os bens ali guardados, sob o formato de uma apólice em grupo 
por estipulação, não é a maneira adequada e legalmente viável para  
os objetivos que se perseguem.
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DAS ALTERNATIVAS E VIABILIDADE DE 
CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR MEIO DE 
REPRESENTAÇÃO E APÓLICES INDIVIDUAIS

A alternativa para adequação dessa modalidade de contra-
tação está na utilização das apólices individuais, na moda-
lidade de seguro de danos.

Logo, a apólice individual seria única, exclusiva e específica 
para cada locatário de box, com a finalidade de garantir o 
interesse dos bens que ali serão guardados.

A contratação nessa modalidade permitirá a individuali-
zação do risco, mediante as características específicas de 
cada locatário. Este poderá informar, ou não, os bens que 
serão destinados ao depósito locado, a depender dos cri-
térios de subscrição adotados pela seguradora. 

Isso garantirá segurança na contratação, tanto para a se-
guradora, que será amparada por informações individua-
lizadas de cada locatário, como para o segurado, que terá 
garantido, individualmente, seus reais interesses.

Ainda assim, viável parece ser o modelo de apólice individual 
comercializada por representação. Nele, a Self Storage atuará 
como representante de seguros, oferecendo apólices dentro 
de suas dependências, atuando sob a ordem da seguradora.

O representante de seguros, por força da Resolução 
CNSP 297/13, é a pessoa jurídica que assume a obri-
gação de promover, em caráter não eventual e sem 
vínculos de dependência, a realização de contratos de 
seguro à conta e em nome da seguradora, cabendo-lhe  
uma remuneração. 

Ocorre que nem todas as modalidades e ramos de seguro 
são contratáveis sob o modelo de representação. O artigo 
3º da Resolução CNSP 297/13 restringe a comercialização 
de seguros a determinados ramos.

Sob este aspecto, caberia uma avaliação, pela segura-
dora, do enquadramento das apólices no Ramo 71 – 
Riscos Diversos, um daqueles permitidos pela referida 
documentação.

Assim, como base para análise de viabilidade da contra-
tação dos seguros para as operações de Self Storage, o 
caminho a ser trilhado estaria na estruturação do negócio 
por meio de apólices individuais, no ramo de riscos diver-
sos, sendo a empresa representante de seguro.
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