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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo o estudo jurídico cientifico do tema Inadimplemento no Contrato 

de Seguro, sua origem histórica, sua formação e evolução, o início da atividade securitária no Brasil, o 

estudo do conceito jurídico do contrato de seguro, suas características e peculiaridades que o diferem 

dos outros tipos de contratados civis. Adentrando no estudo dos princípios jurídicos basilares e do 

conteúdo obrigacional, para enfim, abordarmos o estudo do inadimplemento da obrigação do segurado 

e da mora do segurado, com suas principais características e distinções destes institutos jurídicos, além 

do estudo da exceção do contrato não cumprido e em referência ao pagamento da indenização, com 

seus reflexos no ambiente jurídico, social e econômico.   

 

Palavras-chave: Inadimplemento. Contrato. Seguro. 

 
ABSTRACT 

 

The present work aims at the scientific study of the legal issue in the Default Insurance Contract, its 

historical origins, its formation and evolution, the early activity securitarian in Brazil, the study of the 

legal concept of contract, its characteristics and peculiarities differentiate it from other types of 

civilian contractors. Going into the study of legal principles and basic content of the obligatory, to 

finally approach the study of the noncompliance with the obligation of the insured and the insured 

lives, with their main characteristics and distinctions of these legal institutions, in addition to studying 

the exception of the contract and not completed in reference to the payment of compensation, with its 

reflections on the legal, social and economic development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O contrato de seguro propriamente dito, segundo relatos históricos surgiu por volta 

do século XII (d.C.) da necessidade da criação de um mecanismo de proteção do comércio 

marítimo, contra os riscos que ameaçavam a atividade, tendo como ponto de partida a 

insegurança e os riscos das viagens por mar e das riquezas transportadas. 

Sedimentou-se com o passar dos tempos em normas de proteção, variando o preço 

dessa proteção em conformidade com a natureza da riqueza transportada pelos navios, a rota 

de navegação, a distância, dentre outros fatores que pudesse influenciar no preço, dando 

origem ao ‘cambio marítimo’ ou ‘contrato de dinheiro a risco’, que era celebrado entre o 

capitalista e o proprietário da embarcação, o qual foi proibida pelo Decreto da Lei de Usura, 

pelo Papa Gregório IX, em meados do ano de 1.234 (ALVIM, 2001, p. 5-7). 

Objetivando contornar o decreto papal, os capitalistas, para não perderem os lucros 

com a exploração da atividade mercantil, criaram uma nova forma de contratar, surgindo 

assim, uma nova modalidade comercial denominado de ‘compra e venda marítima’.  

Evoluindo, no tempo, diante das necessidades e interesses comerciais, para um 

contrato de mútuo, onde o mutuário, com a inserção de uma cláusula contratual de proteção 

dos riscos do mar, assegurava-se dos riscos do transporte marítimo, mediante o pagamento de 

um prêmio, no qual eram embutidas as parcelas de juros, até atingir a forma contratual atual e 

ser expandido para outros ramos de coberturas securitárias de interesse, e dando origem as 

novas formas de contratação e movimentação da economia.   

Segundo relatos históricos, em 1347, na cidade Italiana de Gênova, formalizou-se o 

primeiro contrato marítimo com emissão de apólice (polliza, que em italiano significa 

promessa). No século XVII surge na França os primeiros contratos de seguros de vida, e em 

Londres, na Inglaterra após grande incêndio que quase consumiu a cidade em 1666, deu 

origem aos contratos de proteção contra incêndio (ARRUDA, 2008, p. 2). 

No Brasil, teve como marco inicial a atividade seguradora, a abertura dos portos 

marítimos brasileiros ao comércio marítimo estrangeiro, pelo então príncipe regente Dom 

João VI, quando a família real portuguesa se refugiou no Brasil no ano 1808, e pelo Decreto 

Imperial de 24 de fevereiro de 1.808, foi fundada com sede na Bahia a primeira companhia de 

seguros brasileira, à qual deram o nome de ‘Companhia de Seguros Boa Fé’ (CALDEIRA, 

1997, p. 13-14). 

O Contrato de Seguros, na atualidade e na forma em que se apresenta encontra 
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amparo no Direito Brasileiro no Livro do Direito das Obrigações da Lei 10.406/2002, e na 

condição de um contrato que é, regulamenta as condições do negócio que envolve matérias de 

seguros, que são regidas por normas especiais e pelo direito comum, portanto um, contrato 

típico, previsto no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2 CONTRATO DE SEGURO: CONCEITO E PRINCIPIOLOGIA 

  

 O conceito legal de Contrato de Seguro encontra-se no Código Civil Brasileiro 

vigente no artigo 757, assim disposto:  

 
Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento 

do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados. 

 

Com propriedade, ressalva Sérgio Cavalieri Júnior, a impropriedade da expressão 

‘mediante o pagamento do prêmio’, esclarecendo que quem paga o prêmio é o segurado e 

quem recebe é o segurador (CAVALIERI, 2010, p. 437). 

Complementa ainda o conceito de contrato de seguro contido no artigo 757 do 

Código Civil Brasileiro vigente, o disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº. 73/1966, com a 

seguinte redação: 

 

Art. 3º Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas, 

bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias. Parágrafo único. Ficam 

excluídos das disposições deste Decreto-lei os seguros do âmbito da Previdência 

Social, regidos pela legislação especial pertinente. 

 

Extrai-se das disposições legais que o contrato de seguro representa uma relação 

jurídica de direito privado, cuja regulamentação encontra-se prevista na Parte Especial do 

Livro I, que trata do Direito das Obrigações, da Lei nº. 10.406/2002. 

Luiz Guilherme Loureiro esclarece que, o contrato de seguro tem por objetivo a 

transferência dos riscos predeterminados do segurado para o segurador, sendo esta 

transferência do risco o elemento unificador do contrato de seguro (LOUREIRO, 2008, 

p.459). 

Sílvio de Salvo Venosa, com propriedade destaca que o contrato de seguro, tem por 

fundamento a defesa contra o risco da perda do patrimônio, da saúde e da vida, sendo um 

importante mecanismo de pulverização do risco do qual se quer ver protegido o segurado 
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(VENOSA, 2008, p. 338). 

Assim, no Contrato de Seguro, nasce para o segurador à obrigação de cobrir o risco 

(futuro e fortuito) que é o interesse legitimo do segurado, e para o segurado, em contrapartida, 

a obrigação do pagamento do prêmio correspondente, sendo o Contrato de Seguro 

representado pela Apólice ou bilhete de seguro, que é o instrumento do contrato, e o risco o 

objeto do negócio jurídico entabulado no Contrato de Seguro.  

São elementos integrantes do contrato de seguro, que é um instrumento especifico: a) 

partes: segurador(es), sempre pessoa jurídica constituída sob a denominação de sociedade 

anônima ou em forma de cooperativa, e o(s) segurado(s), que pode(m) ser tanto pessoa física 

quanto jurídica, b) objeto: risco, condição possível, futura e incerta, mas com probabilidade 

de se materializar e produzir um dano do qual se quer garantir o segurado,  e c) remuneração: 

o prêmio, que corresponde a importância em dinheiro paga ao segurador, para que assuma o 

risco e a obrigação de indenizar e/ou recompor o bem sinistrado ou seu valor econômico, se 

acaso materializar o risco (FINKE, 2001, p. 6-7). 

Possui ainda o contrato de seguro as seguintes características peculiares:1  

Trata-se de um contrato aleatório, uma vez que o dever de indenizar depende da 

ocorrência do sinistro que é um evento incerto que se receia e que da sua ocorrência concreta 

deve resultar um dano cujo risco esteja tutelado para o surgimento do dever de indenizar, de 

modo que não havendo o sinistro ou dele não decorrendo um dano tutelado, não tem a 

obrigação o segurador de indenizar o segurado. 

A natureza aleatória do seguro também atinge o montante da indenização devida ao 

segurado, que embora limitada a um teto máximo pré fixado na apólice, o valor da 

indenização pode variar conforme o grau do dano resultante em um percentual deste teto na 

indenização devida, que sempre é limitada ao teto da cobertura da responsabilidade assumida 

pelo segurador (WALD, 1995, p. 436). 

O Contrato de Seguro também é oneroso, uma vez que há o interesse sócio-

econômico dos contratantes, de um lado o segurador de cobrar o valor do prêmio calculado 

sobre o risco que se propõe a garantir na ocorrência de um sinistro do qual resulte um dano 

indenizável, e o segurado, de pagar o prêmio correspondente, para ter direito a segurança 

pessoal e/ou patrimonial do bem segurado, em caso de vir a ocorrer uma das hipóteses 

pactuadas na apólice de seguro contratada, para fazer jus ao pagamento da indenização, por 

________________ 
1
 Brasil. Seguros. Disponível em: <www.oocities.com/flavioriche/seguros.htm>. 

 

http://www.oocities.com/flavioriche/seguros.htm
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conta de uma prestação decorrente de uma contraprestação.  

É bilateral o Contrato de Seguro, uma vez que possui duas partes contratantes, de um 

lado o segurador (contratado), que assume a qualidade de garantidor de interesse legítimo a 

ser tutelado pelos riscos delimitados e pré-definidos no contrato de seguro, e do lado oposto, o 

segurado (contratante), que confia ao segurador a sua legitima expectativa de vir a ser 

indenizado em caso de ocorrência dos riscos contratados, mediante o pagamento do prêmio 

(VENOSA, 2008, p. 340). 

Podendo no caso de seguros em grupos, ser representado por um Estipulante, que 

representa o grupo segurado perante a sociedade seguradora, e que não descaracteriza a 

bilateralidade contratual, uma vez que, que atua na relação contratual em favor do grupo 

segurado (ARRUDA, 2008, p. 59). 

É também solene e formal, visto que sujeita as partes contratantes às disposições e 

limitações legais contidas no Código Civil nos Artigos 421, 422 e 757 a 802, e demais leis 

especiais esparsas, normalmente representado por um pré-contrato denominado ‘Proposta’ e 

confirmado pelo contrato definitivo denominado de ‘Apólice’. 

Usualmente, o Contrato de Seguro é firmado na forma escrita, com cláusulas pré-

definidas, que estabelecem direitos e obrigações para ambas às partes contratantes, e que 

serve também de elemento de prova da sua existência e validade. 

Trata-se de um contrato nominado, em razão de ser regulado por lei, que disciplina 

suas normas principais, com preceitos jurídicos e com padrão definidos, regulamentado pelo 

Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, leis especiais, decretos, resoluções e etc 

(SANTOS, 2003, p. 49). 

Outra característica do Contrato de Seguro é ser ele consensual, ou seja, há um ponto 

de equilíbrio, resultante da convergência da livre vontade das partes contratantes, no sentido 

de contratarem, deve haver um consenso, pelo simples acordo de vontades quanto ao objeto 

do seguro e das obrigações e direitos decorrentes desta vontade de contratar. Sendo esta 

vontade e liberdade contratual limitada nos termos do que dispõe os Artigos 421 e 422 do 

Código Civil. 

Por fim, tem como característica a adesão, ou seja, para os produtos massificados as 

cláusulas contratuais geralmente são pré-impressas tanto na fase pré-contratual (Proposta) 

quanto na fase contratual propriamente dita (Apólice), onde o segurado não pode discutir 

determinadas cláusulas, ou modificá-las, cabendo apenas à opção de aderir ou não, aderir 

significa sua sujeição, não aderindo sua rejeição (GLITZ, 2001, p. 16-21). 
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Sendo certo que em determinados casos especiais ocorre à elaboração de um contrato 

especifico, que para sua validade e aprovação além de observar as normas legais vigentes 

aplicáveis em matéria de seguros, devem ser também, autorizadas previamente pelos órgãos 

governamentais reguladores, ou seja: SUSEP, CNSP, IRB, conforme o caso da sua 

contratação (FINKE, 2001, p. 12-13).  

Visto pela ótica social e econômica, há uma visão ampliada do contrato de seguro, 

que faz transpor a idéia isolada de que ele não se forma apenas dos três elementos: segurado, 

segurador e a apólice ou bilhete de seguro, tendo em mente o fato de que para o segurador o 

contrato de seguro nunca é um ato isolado, ou um compartimento estanque, sendo que 

existem regras técnicas, éticas, legais e matemáticas, que movimentam esta engrenagem 

negocial, que demonstram o interesse social, econômico e humano, no contrato de seguro 

(KRIGER, 2000, p. 16-18, 29-41, 59-66). 

Assim, devemos ter em mente que não é somente o segurador que assume o risco de 

pagamento de uma indenização decorrente de um sinistro que gera um dano a ser ressarcido, 

uma vez que funciona nesta estrutura negocial o segurador, como um intermediário, um 

administrador que recolhe os prêmios de um grupo de segurados sujeitos a um risco comum, e 

usa os recursos desse fundo comum para o pagamento das indenizações devidas. É o que se 

chama de mutualidade, ou seja, quem garante e assume o risco, não é propriamente o 

segurador, que figura como um gestor de negócios e lucra com esta atividade, mas o próprio 

grupo segurado de forma pulverizada. 

Como todo contrato, o seguro se sujeita a regras basilares fundamentais, a que se 

denominam princípios, dentre as principais, destacam-se:  

a) Princípio da Função Social, pela qual se reconhece a utilidade pública do contrato 

de seguro no meio social, que movimenta a economia através da constituição de um fundo 

comum entre os segurados, transmitindo a sensação de segurança, de tranquilidade, de bem 

estar pessoal e inclusão social, contando ainda com a atuação do Estado, que coíbe práticas 

abusivas e cláusulas leoninas, atuando em defesa do segurado/consumidor, para o equilíbrio 

das relações contratuais e jurídicas, contidas no artigo 421 do Código Civil e nas disposições 

da Lei nº. 8.078/90 e na Constituição Federal/88, em seu artigo 5º, inciso XXIII (VAZ, 2001, 

p. 96-99). 

b) Princípio da Boa Fé, contido nos artigos 422 e 765 do Código Civil Brasileiro, que 

tem sua origem no latim ‘Bona Fideli’, é sobretudo um conceito ético-social que traduz a 

idéia e consciência de honestidade, de lealdade, de transparência, para a validade e eficácia do 
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negócio jurídico, que deve ser sempre observado pelas partes contratantes. 

c) Princípio da Autonomia da Vontade Limitada pela Supremacia da Ordem Pública, 

pelo qual, em face do interesse público nas relações contratuais de seguro, há a vedação ao 

segurador, no tocante à inserção de cláusulas e condições que afrontem direitos básicos e 

essenciais do segurado, que provoquem uma instabilidade no negócio jurídico, pela 

desproporção entre um direito e uma obrigação, além dos casos previstos em lei (KRIGER, 

2000, p. 40). 

d) Princípio da Relatividade das Convenções, pelo qual deve-se levar em conta a 

interpretação da verdadeira intenção e comportamento dos contratantes, no momento da 

celebração do contrato de seguro, considerando-se o duplo entendimento de uma cláusula 

contratual, sua má redação, ou falha técnica na sua construção, que pode induzir a uma das 

partes a crer que o objeto do contrato é um, quando na verdade é outro totalmente diverso 

daquilo que objetiva, tal princípio presta-se como importante ferramenta para a interpretação 

do correto entendimento do sentido da cláusula objeto da discussão e ou para suprir-lhe 

eventuais lacunas, que podem ser inclusive objeto de revisão judicial, conforme assegura o 

artigo 5º, inciso XXXV da Constituição de 1988. 

e) Princípio da Força Vinculante do Contrato é uma derivação do ‘pacta sunt 

servanda’, que dispõe que o pactuado no contrato deve ser cumprido, que se reveste de uma 

nova e moderna roupagem, em que se permite mesmo com declaração da nulidade de algumas 

cláusulas no todo ou em parte ou a alteração substancial do contrato, o aproveitamento do 

mesmo, naquilo em que não ferir o direito fundamental das partes contratantes, e que não 

violar preceito legal, permitindo a sua continuidade, validade e vigência, com a adequação a 

verdadeira intenção das partes contratantes, desde que assim o desejem.   

f) Princípio da Capacidade das Partes, pelo referido princípio, não basta à intenção e 

a vontade de contratar das partes envolvidas na relação negocial de seguros, elas têm que 

possuir a aptidão legal, para tanto, ou seja, para o segurador, deve estar autorizado pelos 

órgãos competentes em matéria securitária a funcionar em determinado ramo de seguros, e 

preencher certos requisitos de ordem técnica, legal e operacional, ser pessoa jurídica (S/A ou 

cooperativa), já o segurado, para o caso de pessoa física deve ser maior de 18 anos, não 

havendo impedimento para que os menores e incapazes possam contratar desde que assistidos 

ou representados pelos responsáveis legais em certos tipos de contratos de seguros que assim 

o admitam, sendo apenas, vedado ao menor de 14 anos, para o caso de seguro de vida, pelo 

que dispõe o artigo 109 do Decreto Lei nº 2.063/40, para o caso de pessoa jurídica, os poderes 
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de representação devem estar contidos no estatuto social de constituição da mesma, bem 

como os credores pignoratícios e hipotecários também podem contratar seguro para o fim de 

proteção dos bens dado em garantia (KRIGER, 2000, p. 64-68). 

g) Princípio da Liceidade do Objeto e Prescrita em Lei, que dispõe que o objeto do 

contrato de seguro, ou risco que se quer ver protegido/segurado, tem que ser lícito o seu 

objeto e finalidade, e que não haja vedação legal expressa para sua contratação (KRIGER, 

2000, p. 183). 

h) Princípio da Mutualidade ou Solidariedade, pelo qual ocorre a união de grupo de 

pessoas que se sujeitam aos mesmos riscos e perigos homogêneos, com probabilidade de 

dano, resolvem unir forças e contribuir economicamente com uma cota parte para fazer um 

fundo comum, diluindo e pulverizando os riscos e não somente transferindo ao segurador, 

para que possam suportar os prejuízos na eventualidade de se concretizar a qualquer dos 

membros deste grupo o risco do qual objetivavam proteger-se (PENACHIO, 2001, p. 38). 

i) Princípio da Garantia e da Confiança, que visa à proteção do interesse legítimo do 

segurado contra infortúnios, que gera a legitima expectativa de vir a ser ressarcido na 

eventualidade de materializar o risco do qual objetiva proteger-se o segurado (KRIGER, 

2000, p. 72-73).  

j) Princípio da Equivalência das Prestações, que consiste em uma análise mais 

profunda do contrato, no momento de sua conclusão ou execução, a não acarretar vantagem 

excessiva a uma das partes contratantes, em contra partida uma onerosidade excessiva para 

outra parte contratante, aferível objetivamente por regras ordinárias.  

 

3 SEGURO E ALEATORIEDADE, NATUREZA ONEROSA 

 

Uma das características peculiares do contrato de seguro e que a diferencia dos 

demais contratos civis é a aleatoriedade, que significa qualidade de aleatório, aquilo que 

depende de fatores e acontecimentos futuros e incertos, sujeitos ao acaso, casual, fortuito, 

acidental (BUENO, 2001, p. 31). Que designa tudo que se prende ao acaso, qualificação que 

indica uma condição imposta ou admitida em um contrato, pelo qual, o seu cumprimento ou 

exigibilidade depende sempre da realização de evento futuro e incerto (SOUZA, 1996, p. 3). 

Esta aleatoriedade diz respeito ao risco contratual a que está sujeita a pessoa ou a 

coisa segurada, sendo o risco, portanto, o objeto do contrato de seguro firmado entre o 

segurado e o segurador, onde o primeiro sob determinadas condições contratuais, e mediante 
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o pagamento do prêmio cobrado pelo segundo transfere a este o risco econômico de um 

determinado evento futuro e incerto, do qual possa ser vitima e com potencialidade de 

ocorrência de um dano, já o segundo, ao receber a remuneração pela aceitação do risco, se 

compromete em tutelá-lo em caso de vir a ocorrer em conformidade com as condições 

ajustadas no contrato. 

Conforme já explanado, a aleatoriedade, em principio, se dá em face do segurado, 

uma vez que o simples pagamento do prêmio ajustado ao segurador para a cobertura de um 

risco assumido e previsto no contrato de seguro, o eventual pagamento de uma indenização e 

a sua mensuração dentro do limite máximo do capital segurado, fica condicionado à 

ocorrência de um fato futuro e incerto, embora plausível de acontecer, e da comprovação da 

ocorrência da existência de um dano real mensurável economicamente ao bem protegido pelo 

contrato de seguro e desde que não esteja incluído em uma das cláusulas excludentes de 

responsabilidade do segurador, que decorrem da lei (KRIGER, 2000, p. 34, 70-73, 77-78). 

Ressalta-se ainda, que, por sua natureza aleatória, em face do segurado, salvo 

disposição especial, a não ocorrência do risco de que se quer assegurar o segurado e assumido 

pelo segurador, não exime o segurado do pagamento do prêmio correspondente ao segurador, 

conforme dispõe o artigo 764 do Código Civil, que se justifica pela valorização decorrente da 

segurança patrimonial do segurado e na sua cota parte de responsabilidade na mutualidade de 

segurados, por esta razão é devido o pagamento do prêmio correspondente 

independentemente da ocorrência do sinistro. 

Já com relação ao segurador, a aleatoriedade se apresenta em grau reduzido, ou 

melhor, expressando em um grau pré-calculado de possibilidade de vir a ocorrer determinado 

evento, uma vez que, quanto o ente segurador, aceita assumir um determinado risco na 

contratação de um ramo de seguro (vida, automóvel, etc), tem ele uma visão ampla e já e 

amparada em estudos técnicos matemáticos atuariais e de probabilidade de sua ocorrência, 

com estimativas do quanto irá lucrar e do quanto terá que eventualmente despender em 

eventual pagamento de uma indenização, a aleatoriedade e o risco fazem parte do seu negócio 

(PENACHIO, 2001, p. 38-40). 

Pode ainda ocorrer, quanto à aleatoriedade em face do segurador, o agravamento dos 

riscos cobertos pela própria natureza do contrato e por fato alheio à vontade do segurado, que 

passa a fazer parte da obrigação assumida em face do segurado ou do patrimônio que visa 

proteger, porém sempre limitada ao capital segurado. 

Assim, deve ser entendido o risco, como elemento do contrato de seguro, como 



77 

 

 

Revista Eletrônica do Direito Privado da UEL, Londrina, v. 3, n. 2, maio/ago 2010, p. 68-91 
 www.uel.br/revistas/direitoprivado 

 

sendo um eventual perigo provável, de ameaça de acontecer e de atingir de forma direta ou 

reflexa a pessoa (física ou jurídica) e ou o seu patrimônio, razão pela qual a obrigação do 

segurador é limita contratualmente em referência e tão somente aos riscos assumidos e nas 

condições pactuadas contratualmente (PENACHIO, 2001, p. 44-57). 

O evento é incerto e fortuito, no que diz respeito a sua realização e momento de seu 

surgimento, não dependendo exclusivamente da vontade do segurado a sua ocorrência, e 

quando tal fato possa eventualmente ocorrer por culpa do segurado, esta culpa deve ser 

tolerável e equilatada ao comportamento do homem médio e comum, e não intencional e de 

forma dolosa e criminosa. 

Os riscos a que se sujeita o segurador a garantir em face do segurado, dizem 

respeitos a fatos comuns e corriqueiros da vida cotidiana, ou seja: acidentes, doenças, 

atividade humana ou da própria natureza, assumidos e previstos no contrato de seguro, sendo 

excluídos do dever de indenizar geralmente os riscos extraordinários decorrentes de guerras, 

terremotos, revoluções e cataclismas, em razão de que, uma vez, ocorrendo tais fatos, estes 

excedem a todos os cálculos possíveis de probabilidade da atividade econômica securitária e 

comprometem o caráter da mutualidade dos segurados em seu conjunto como um todo. 

Embora possua também o contrato de seguro como característica peculiar à 

onerosidade, importa destacar que essa onerosidade deve respeitar a regra de ouro vigente no 

mercado securitário, de que o seguro não visa lucro para o segurado (KRIGER, 2000, p. 91-

92), não é uma carteira de fundo de investimentos, uma vez que tem por finalidade sócio-

econômico a recomposição do valor econômico do bem segurado atingido pelo sinistro, 

sempre que possível, que possa ser representada em pecúnia (dinheiro) em valor equivalente, 

ou a substituição sempre que possível do bem segurado (móvel ou imóvel) por outro em 

idênticas condições e características do bem sinistrado, conforme entendimento do artigo 776 

do Código Civil. 

A onerosidade é da essência do contrato de seguro, uma vez que, não há contrato de 

seguro a titulo gratuito. Ao segurado compete o pagamento do prêmio, que constitui o fundo 

de reserva para o pagamento das indenizações e ao segurador administrar este fundo 

constituído em regime de reserva técnica e gerido de acordo com regulamentos e leis próprias, 

e a proceder ao pagamento das indenizações decorrentes de um risco coberto pelo seguro, 

denominado de sinistro (ALVIM, 2001, p. 8). 

Assim, para o segurado, deve ser entendida a onerosidade como remuneração, onde o 

prêmio representa o elemento patrimonial do contrato de seguro, é a sua cota parte de 
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participação da mutualidade de segurados que passa a integrar e que estão cobertos contra 

determinado evento que pretendem se assegurar, recursos financeiros estes que são 

arrecadados e administrados pelo segurador, criando assim um fundo econômico de recursos 

destinados ao pagamento de eventuais indenizações para o caso da ocorrência concreta de 

determinado sinistro previsto na apólice e que resulte em um dano real.  

Para o segurador, a onerosidade representa-se pelo preço cobrado de cada segurado, 

para fazer frente à aceitação de determinado risco comum, onde pede a cada segurado um 

montante em dinheiro suficiente para cobrir os riscos assumidos e pagamento dos custos 

operacionais da atividade e de eventuais indenizações segundo os estudos e cálculos atuariais 

e de probabilidade, em um dado período de vigência coberto pelo seguro. 

O prêmio geralmente é um valor fixo, calculado e cobrado pelo segurador em 

conformidade com o risco que assume, podendo, em algumas espécies de contrato de seguros 

específicos, haver uma variação no preço, como por exemplo, no caso de averbações de notas 

de conhecimento de cargas no seguro de transportes, que possuem valores variáveis de acordo 

com o movimento de cargas transportadas (PENACHIO, 2001, p. 58-60). 

Assim, a onerosidade decorre da influência da ponderação matemática do conjunto 

de fatores aleatórios possíveis de vir a ocorrer durante a vigência do contrato de seguro, 

denominado de prêmio puro, somados a outros fatores que influenciam no seu custo, tais 

como, taxa de administração, comissões de corretagem, tributos, etc, denominados de prêmio 

agregado. 

 

4 CONTEÚDO OBRIGACIONAL, DIREITOS E DEVERES DAS PARTES 

 

O contrato de seguro é um contrato especial, porém, como todo contato de natureza 

civil, possui uma carga obrigacional, que vincula as partes contratantes, estabelecendo regras 

operacionais que delimitam direitos e deveres de cada um dos entes contratantes, que 

decorrem da lei, de resoluções administrativas dos órgãos reguladores do mercado segurador, 

e das cláusulas contratuais, que devem estar em equilíbrio (VENOSA, 2008, p. 339). 

O Estado exerce através da edição de leis e das resoluções administrativas baixadas 

pelos órgãos reguladores e fiscalizadores (SUSEP, CNSP, IRB), a função de controlador e de 

mediador das relações atinentes aos contratos de seguros, contribuindo para a pacificação 

social dos contratos (AMARO, 2008, p. 199-201). 

No Código Civil, encontramos dispostos nos artigos 757 a 790 regulamentos legais 
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que disciplinam a matéria de seguros e alguns tipos de contratos de seguros, que de acordo 

com o caso concreto a aplicabilidade e interpretação, se apresentam de forma dúbia, ou seja, o 

mesmo dispositivo em um dado momento revela-se, como um dever para o segurado em face 

do segurador, ora como um direito do segurado em face do segurador e vice e versa.  

Nos artigos 757 a 761, 765, 770, 772, 773 a 780, 785, 787, 789, 791 a 796 em seu 

parágrafo único, 797 em seu parágrafo único, 798 em seu parágrafo único, 799, e 801, 

encontram-se elencados os direitos do segurado em face do segurador, e nos artigos 762, 763, 

764, 765, 766, 768, 769, 771, 782, 784, 786, 790, os deveres do segurado em face do 

segurador. 

Já para o segurador, seus deveres legais em face do segurado encontram-se dispostos 

nos artigos 757 e seu parágrafo único, 758 a 761, 765, 770, 771 em seu parágrafo único, 772 a 

781, 785, 787, 788 e seu parágrafo único, 791, 792, 796, 799, 800, e os direitos assegurados 

ao segurador em face do segurado nos artigos 762 a 769 e § 1º, 771, 782, 783, 784, 786, 791 

em seu parágrafo único, 797, 798.  

Encontram-se ainda em leis esparsas, outras regras de proteção ao segurado, em face 

do segurador, como por exemplo, na Lei nº. 8.078/1990, na qualidade de consumidor e 

destinatário final do produto ou serviço securitário (art. 2º) e a identificação do segurador na 

qualidade de prestador de serviço (art. 3º, § 2º), onde elenca ainda um gama de direitos 

básicos do consumidor no seu art. 6º e 14, bem como, a proibição de praticas abusivas, nos 

artigos 39 a 41, assim, como a proteção contratual disposta nos artigos 46 a 54, também 

aplicáveis ao contrato de seguro, por analogia. 

A conduta esperada das partes contratantes no contrato de seguro se resume à 

aplicabilidade do principio da boa fé contratual (Art. 422 e 765 ambos do Código Civil), e às 

condições gerais e particulares de cada contrato especifico de seguro, que são divididos por 

ramos, onde há a previsão legal dos riscos admitidos e cobertos, bem como, os riscos não 

abrangidos pela cobertura ou excluídos de cobertura securitária. Boa fé esta, que deve ser 

observada desde a fase pré contratual, quando no momento da celebração do contrato 

definitivo, durante a vigência do contrato, e após a sua extinção, chamada de pós contrato. 

Assim, são deveres do segurado, além de efetuar pontualmente nas datas e períodos 

aprazados no contrato de seguro, os pagamentos dos respectivos prêmios do seguro, para a 

garantia da eficácia e validade da cobertura contratada na eventualidade da ocorrência de 

sinistro que resulte um dano econômico, bem como para a manutenção da estabilidade das 

relações de mutualidade entre ele os demais segurados assegurados pelo mesmo evento 
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(LOUREIRO, 2008, p. 464). 

Compete ao segurado, ainda o dever de prestar informações verdadeiras, não omitir 

dados que possam de qualquer forma influenciar na aceitação ou agravamento de um risco ou 

na majoração do valor do prêmio pelo segurador, ou que tendo conhecimento prévio, o omite 

deliberadamente em prejuízo da outra parte contratante. Em caso de sinistro empreender 

esforços para reduzir os seus efeitos e danos, participar economicamente da franquia que é a 

sua contra prestação nos danos decorrentes do sinistro nos casos em que haja a previsão legal 

e/ou contratual (WALD, 1995, p. 440). 

São direitos do segurado em face do segurador, além de receber o valor econômico 

ou a restituição do bem sinistrado posto em garantia, nas datas e condições contratadas, o 

direito de receber informações inequívocas referentes ao contrato como um todo, tais como 

número da Apólice, data de vigência, prazos prescricionais e decadenciais, alcance das 

coberturas dos riscos assumidos, a indicação expressa dos riscos excluídos e declinados pelos 

quais não responderá o segurador, o montante máximo indenizável por apólice e risco 

contratado, onde e quem procurar, como proceder quanto ao aviso de sinistro e formulários e 

documentos. 

O segurado, também o direito de receber cópia do contrato do seguro, e no caso de 

co-seguro e de re-seguro, a identificação expressa do segurador líder responsável pela Apólice 

e pelo o pagamento da indenização devida, recorrer ao Poder Judiciário na defesa de seus 

interesses e para dirimir eventuais dúvidas atinentes ao contrato (KRIGER, 2000, p. 142). 

É dever do segurador, em face do segurado, emitir a apólice e lançar em seus livros 

de registros, e esclarecer todas as dúvidas pertinentes ao produto seguro, suas condições 

gerais e particulares, a abrangência da cobertura dos riscos assumidos, os limites mínimos e 

máximos indenizáveis por evento, procedimentos para renovação e prorrogação contratual, 

aportes financeiros nos prêmios, causas que impliquem em extinção antecipada do contrato 

por culpa de uma das partes, prazos de carências, os riscos não indenizáveis e não cobertos 

pelo contrato de seguro, bem como os declináveis pela natureza contratual e por definição 

legal. 

Constitui obrigação do segurador, proceder à análise dos riscos e projeções 

matemáticas atuariais e de probabilidade a garantir a estabilidade da mutualidade dos prêmios 

pagos pelos segurados, receber as reclamações de aviso de sinistro e proceder à liquidação dos 

mesmos dentro dos prazos e normas legais e contratuais, descontar do valor da indenização a 

franquia corresponde à cota parte de responsabilidade pelo infortúnio do segurado quando 
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pactuado. 

Ao segurador, compete ainda pagar a indenização ou reposição do bem sinistrado 

conforme ajustado na apólice, pagamento dos juros de mora e correção monetária em caso de 

atraso no pagamento, bem como, arcar com as despesas do salvado até o limite pactuado no 

contrato (LOUREIRO, 2008, p. 463-464). 

Comparecer em juízo quando denunciado a lide ou chamado ao processo na 

qualidade de garantidor e administrador do fundo gestor e responsável pelo pagamento das 

indenizações devidas nos valores e condições previstas, proceder às aplicações dos fundos 

econômicos previstas no Decreto Lei nº. 73/1966, a garantir a rentabilidade e segurança 

patrimonial e financeira da carteira de segurados, etc. 

São direitos do segurador, em face do segurado dentre outros, o de receber o valor 

correspondente ao prêmio pelo risco assumido nas datas e condições pactuadas no contrato, 

suspender a vigência do contrato e das coberturas dos riscos, pelo prazo legal, quando 

verificar ausência de pagamento do prêmio, ou a prática por parte do segurado de ato lesivo e 

que comprometa a estabilidade contratual, como fraude, sonegação de informações e 

documentos (COELHO, 2008, p. 489-490). 

Proceder à investigação e requerer a apresentação de documentos complementares e 

de pericias técnicas, retenção do prêmio pago em caso de dolo ou fraude praticado pelo 

segurado ou em conluio deste com terceira pessoa em face do segurador, de requerer a 

extinção contratual quando verificar que o contrato se tornou por demais oneroso ou proceder 

ao reajuste necessário a garantir a estabilidade financeira e o caráter da mutualidade do 

contrato de seguro, recorrer ao Poder Judiciário na defesa de seus interesses e para dirimir 

eventuais dúvidas atinentes ao contrato.   

Assim, para que haja harmonia e equilíbrio nas relações contratuais, é necessário que 

haja um respeito recíproco entre as partes contratantes, que devem se portar de maneira leal, 

solidária e em cooperação para a consecução do objetivo principal do contrato, que é a 

proteção do bem da vida do segurado, contra os riscos da vida contemporânea e que ameaçam 

tanto a integridade física da pessoa humana, quanto imaterial, e seu patrimônio, que justifica o 

fato das partes estabelecerem um contrato de seguro, com direitos e obrigações recíprocas.   

 

5 INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DO SEGURADO, EXCEÇÃO DE 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO 
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O inadimplemento da obrigação do segurado, também denominado de 

inadimplemento absoluto, revela-se na impossibilidade do cumprimento de uma obrigação, 

pelo decurso do tempo ou pela perda da utilidade do objeto do contrato, como, por exemplo, 

na hipótese de falta de pagamento de parcelas do prêmio pelo segurado e neste decurso de 

tempo ocorre o sinistro, a prestação se tornou inútil ao segurador, uma vez que, não mais 

poderá o segurado pagar as parcelas em atraso para ter direito a indenização, estando 

inadimplente o segurado com sua obrigação, não poderá exigir do segurador o pagamento da 

indenização (CAVALIERI, 2010, p. 295-298). 

Uma das consequências diretas e imediatas do inadimplemento é a suspensão dos 

efeitos do contrato de seguro, em decorrência do retardo provocado por culpa única e 

exclusiva do segurado, que deixa de pagar o prêmio do seguro, na forma, modo e lugar 

convencionado na apólice. E com a ocorrência do sinistro, pode dar causa, ainda, à extinção 

do contrato de seguro (artigos 763, 768, 389 do Código Civil).  

Pode também se revestir de uma condição futura e certa, e com prazo determinado no 

contrato, para que passe a produzir efeitos e direitos ao segurado, como por exemplo, o 

cumprimento de uma carência, como condição de validade e eficácia para o contrato 

celebrado entre segurado e segurador, que somente vai obrigar o segurador ao pagamento de 

uma indenização pelo risco contratado e preestabelecido, somente após o cumprimento 

integral do prazo da carência, de modo que se o evento ocorrer antes do prazo previsto como 

carência, não acarretará ao segurador nenhuma obrigação ou responsabilidade indenitária, 

mesmo que previsto contratualmente o risco, como garantia, em razão da condição geradora 

de direitos não se encontrar madura e apta a produzir efeitos.  

Assim, o inadimplemento pode assumir mais de uma face no contrato de seguro, uma 

vez que a obrigação pode ser de caráter puramente econômico, ou depender do adimplemento 

de uma condição ou termo, para que ele se aperfeiçoe no tempo e no espaço e produza efeitos 

válidos e eficazes no mundo jurídico dos contratos, não fugindo o contrato de seguro à regra. 

A responsabilidade contratual do segurado decorre do seu inadimplemento culposo, 

que deriva de uma inexecução voluntária de uma relação obrigacional preexistente, 

materializando a culpa do segurado como elemento de fundamento para resistência da 

pretensão pelo segurador ao pedido de indenização do segurado (GLITZ, 2001, p. 35-37).   

Haverá culpa contratual do segurado quando uma ação ou omissão puder ser 

atribuída a ele na qualidade de devedor da obrigação. A culpa deve ser entendida 

objetivamente como a inobservância de uma regra de conduta ou violação de um dever legal 
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ou contratual, e no seu sentido subjetivo, aproxima-se do dolo, pela previsibilidade da 

ocorrência do resultado danoso do ato e de suas consequências para o contrato. 

Assim, na responsabilidade contratual, resultante do inadimplemento no contrato de 

seguro, caberá ao segurador apenas demonstrar a quebra do vínculo contratual pela conduta 

do segurado que ciente do seu dever de pagar o prêmio do seguro, conscientemente deixa de 

pagar o valor devido, portanto agindo com culpa o segurado (FINKE, 2001, p. 17-18). 

Importa destacar quanto ao contrato de seguro, que é de sua essência um contrato 

bilateral, que traz como regra a expressão ‘non rite adimplecti contractus’, que traduz a idéia 

de que, quem não cumpriu com sua parte no contrato, não pode exigir da outra parte o 

adimplemento da obrigação, uma vez que, se encontra ainda em débito ou pendente a sua 

obrigação de uma condição ou termo (KRIGER, 2000, p. 82-83). 

Os contratos de seguro possuem regulamentos e matérias próprias que são regidos 

pelo Código Civil e também por leis especiais esparsas, dentre elas destacamos neste ponto o 

Decreto Lei nº 73 de 21/novembro/1966 e pelo Decreto Lei nº. 61.589 de 23/outubro/1967, 

trás uma série de regras quanto ao inadimplemento no contrato de seguro, em especial, no que 

tange ao não pagamento do prêmio do seguro pelo segurado, ou quando paga em atraso e seus 

efeitos nas relações contratuais de seguros, vejamos:  

 
Decreto Lei nº. 73/1966: 

Art. 12. A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado vigerá a partir do dia 

previsto na apólice ou bilhete de seguro, ficando suspensa a cobertura do seguro até 

o pagamento do prêmio e demais encargos.  

Parágrafo único. Qualquer indenização decorrente do contrato de seguros dependerá 

de prova de pagamento do prêmio devido, antes da ocorrência do sinistro. 

Art. 30. As Sociedades Seguradoras não poderão conceder aos segurados comissões 

ou bonificações de qualquer espécie, nem vantagens especiais que importem 

dispensa ou redução de prêmio. 

 

Decreto Lei nº 61.589/1967: 

Art. 2º Será obrigatória na proposta e na apólice a inserção de cláusula de 

cancelamento do contrato de seguro, independentemente de notificação, interpelação 

ou protesto, no caso de não ser o prêmio pago no prazo devido. 

 

Art. 3º A obrigação do pagamento do prêmio pelo segurado será devida no prazo de 

30 dias, contados da data da emissão da apólice, aditivo de renovação ou de 

alteração do prêmio, faturas e contas mensais. 

Art. 4º Nenhuma indenização decorrente do contrato de seguro poderá ser exigida 

sem a produção de provas de pagamento tempestivo do prêmio.  

§ 1º Se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio sem que ele se 

ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado se o segurado cobrir o 

débito respectivo ainda naquele prazo.  

§ 2º Caso o prêmio tenha sido fracionado, e ocorrendo perda total, real ou 

construtiva, as prestações vinculadas serão exigíveis por ocasião do pagamento de 

indenização. 
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Como exceção à regra ao contrato não cumprido, para o caso de falta de pagamento 

ou de atraso no pagamento, dispõe o Artigo 4º em seus parágrafos 1º e 2º do Decreto Lei nº. 

61.589/1967 abre a possibilidade de mesmo assim, ser paga pelo segurador a indenização 

devida pela ocorrência de sinistro de um risco contratado e do qual resulte um dano 

mensurável economicamente, desde que se verifique a ocorrência do sinistro dentro do prazo 

de pagamento do prêmio e que efetue o segurado o pagamento do mesmo. 

A segunda hipótese de exceção ao contrato não cumprido, diz respeito aos 

pagamentos fracionados, em que ocorrendo à perda ou utilidade total do bem segurado, as 

prestações remanescentes poderão ser descontadas do valor da indenização devida ao 

segurado pelo segurador.     

Assim, a regra que tem prevalecido nos contratos de seguros e praticados pelos 

seguradores, e confirmado por alguns julgados, é no sentido de que, estando inadimplente o 

segurado, principalmente com relação ao pagamento do prêmio devido e sobrevindo a 

ocorrência de um sinistro, uma vez constado o inadimplemento do segurado, tem por 

consequência direta e imediata a perda do direito a indenização correspondente, pelo 

entendimento de estar neste caso suspensos os efeitos do contrato por culpa do segurado 

(FINKE, 2001, p. 18). 

O inadimplemento do segurado no pagamento do prêmio do seguro representa um 

grande entrave e, é a principal causa de negativa pelo segurador ao pedido de pagamento de 

indenização decorrente de um sinistro do qual resulte um dano real, de um risco previsto em 

contrato como segurado. A ocorrência do inadimplemento ainda prejudica a mutualidade da 

massa de segurados, que integram e concorrem com o mesmo risco comum, prejudica o 

pagamento das indenizações devidas, onera os demais segurados, e desestabiliza a economia 

comum. 

 

6 MORA DO SEGURADO E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 

 

Mora do segurado, no contrato de seguro, se distingue do inadimplemento da 

obrigação do segurado, pela peculiaridade de que ainda pode ser possível mesmo que com um 

certo retardo ao segurado cumprir a obrigação pendente, tornando-se o segurado adimplente, é 

a mora também denominada como ‘inadimplemento relativo’ ou ainda como ‘inadimplemento 

mora’, fato pelo qual, mesmo havendo um certo retardo no cumprimento da obrigação, como 

por exemplo a possibilidade de pagar o prêmio do seguro em atraso, em razão de não ter 
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ocorrido nenhum sinistro, neste lapso de tempo, e a manutenção do contrato de seguro ainda 

interessa ao segurador, que permite ao segurado a oportunidade de colocar em dia o 

pagamento das parcelas atrasadas (CAVALIERI, 2010, p. 295-298). 

Ou seja, desde que a álea do risco não se materialize entre o ínterim do momento em 

que deveria cumprir a obrigação do pagamento do prêmio e a data do efetivo pagamento, 

mesmo que com atraso e fora das condições pactuadas entre as partes contratantes e desde que 

assim desejem as partes manter o contrato (artigos 394, 395, 397, e 401 do Código Civil). 

Neste caso, não há prejuízo para nenhuma das partes contratantes, uma vez que o 

segurador recebe o valor do prêmio, acrescido dos juros e da multa pelo atraso no pagamento 

do prêmio, mantendo a estabilidade econômica e a unidade da mutualidade de segurados, para 

o segurado, também é interessante, uma vez que tem a possibilidade de manter ativa a sua 

qualidade de segurado e a segurança contra os riscos dos quais quer se precaver.  

Importa ressaltar que a mora pode ocorrer também em razão de ato do segurador, que 

retarda ao pagamento de uma indenização, conforme dispõe o artigo 772 do Código Civil. 

A indenização, por sua vez, configura-se na contraprestação da obrigação do 

segurador, em face do segurado, pela materialização de um risco assegurado e previsto 

contratualmente no contrato de seguro, que resulte em um dano real e valorável 

economicamente, destinado à recomposição do patrimônio atingido ou uma compensação 

econômica pela ocorrência de determinado fato gerador, passível de ser mensurado 

economicamente.  

O limite da responsabilidade do segurador no pagamento da indenização decorre de 

previsão de cláusula contratual expressa, responsabilizando-se o segurador somente até o 

limite financeiro assumido na apólice, sendo que eventuais excessos que superem este limite 

contratual, serão suportados economicamente pelo segurado, e correm por sua conta e risco 

(GLITZ, 2001, p. 15).   

Em referência ao pagamento da indenização pelo segurador ao segurado, importa 

destacar que, para ter direito o segurado ao recebimento da indenização, primeiramente deve 

ele comprovar que está adimplente com o pagamento do prêmio do seguro e verificar que o 

sinistro esteja coberto e previsto no contrato de seguro, como risco assumido pelo segurador, 

e que do sinistro resultante deva ter origem em um dano econômico aferível, e desde que haja 

uma relação de causa e efeito entre o dano e o sinistro, e as consequências que este 

desencadear (KRIGER, 2000, p. 87-98). 

Dispõe o artigo 776 do Código Civil, ser obrigação do segurador pagar a indenização 
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de um risco assumido em contrato em dinheiro, salvo, se houver a previsão e a possibilidade 

de reposição ou substituição da coisa. No que diz respeito ainda ao pagamento da indenização 

pelo segurador, o parágrafo único do artigo 771 do Código Civil, reza que é de 

responsabilidade do segurador até o limite estipulado em contrato às despesas efetuadas para 

preservação do salvado dos efeitos decorrentes do sinistro. 

Assim, as indenizações decorrentes de riscos contratados em um contrato de seguro 

guardam uma peculiar distinção entre os seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais, etc) e 

os seguros que visam à proteção de bens materiais (veículos, equipamentos, residência, etc), 

sendo que, no seguro de pessoas o valor da indenização deverá equivaler exatamente ao 

montante previsto no contrato de seguro. Já as indenizações devidas aos segurados em caso 

do sinistro se abater sobre seu patrimônio material, deverão equivaler no máximo ao valor do 

bem, onde será mensurada através de trabalho especializado técnico pericial e de liquidação 

do sinistro, e da análise se houve perda total ou parcial do bem sinistrado, respondendo o 

segurador apenas até o limite da importância segurada constante do contrato de seguro 

(GLITZ, 2001, p. 26-29). 

Sendo proporcional ou parcial o dano material, deverá ser apurada a extensão deste 

sobre o patrimônio material do segurado e o grau de comprometimento que da sua utilidade 

foi atingida, para se chegar ao valor econômico da proporção atingida pelo sinistro, se for 

total a perda do objeto ou de sua utilidade, o valor da indenização deverá corresponder ao 

limite total do valor econômico da cobertura segurada contratada. Tal mensuração evita o 

enriquecimento sem causa a uma das partes em detrimento da outra. 

Incluem-se ainda no montante do pagamento da indenização dos bens materiais, as 

despesas e os prejuízos que comprovadamente o segurado sofreu ou que custeou na tentativa 

de salvar, evitar ou de minimizar os danos sobre o bem segurado, sendo a responsabilidade do 

segurador limitada ao valor do teto limite propriamente dito, diante da comprovação de que 

tal fato se deu. (artigos 771, parágrafo único, 776 e 779 do Código Civil).  

Dispõe ainda o artigo 786 do Código Civil que, com o pagamento da indenização 

pelos danos de ordem patrimonial, transfere o segurado com o recebimento do valor devido 

pelo segurador, os direitos sobre os salvados, bem como, de ações de regresso contra terceiros 

responsáveis pela ocorrência do sinistro, é o que se chama de subrogação de direitos em favor 

do segurador, que atrai para si tal encargo e responsabilidade, que poderá fazer uso, através de 

eventual ajuizamento de ação regressiva em face do terceiro responsável com o objetivo de se 

ressarcir do quantum indenizado. (Súmula 188 do STF).  
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Pode ocorrer em alguns casos de seguros de bens materiais, que haja a previsão 

contratual, da franquia, que corresponde a um percentual que o segurado concorre juntamente 

com o segurador, nos danos decorrentes de um sinistro, é a sua cota de participação nos 

prejuízos, respondendo o segurado pelo pagamento da franquia, e o segurador com o restante 

do montante indenitário. Funciona a franquia como um estímulo a que o segurado cuide 

também do bem segurado e o proteja dos riscos a que o mesmo esteja exposto, ou possa 

causar a terceiros, evitando a sua ocorrência sempre que possível, e tomando medidas a 

minorar os seus resultados se acaso vir a se concretizar o dano (FERREIRA, 2002, p. 165-

174). 

Ainda em referência ao contrato de seguro de pessoas, pode haver mais de um 

contrato que pode dar-se com o mesmo segurador ou com outro segurador diverso, para 

garantia do mesmo risco (vida, acidente pessoal, etc), com valores de indenizações iguais ou 

diversos, que serão pagos de forma integral na ocorrência do sinistro de forma cumulativa, 

não havendo qualquer rateio, conexão ou desconto entre as sociedades seguradoras e as 

indenizações devidas (COELHO, 2008, p. 493). 

Em relação aos seguros de bens materiais (automóvel, residência, etc), se for 

segurado o mesmo objeto em duas ou mais seguradoras ao mesmo tempo e/ou abrangido 

dentro do mesmo prazo de vigência de um e de outro contrato de seguro, e sobrevindo à 

ocorrência do sinistro, não serão pagas várias indenizações ao segurado para o mesmo bem 

material, mas apenas uma única indenização que será rateada proporcionalmente entre as 

sociedades seguradoras em equivalência ao capital segurado de cada uma (COELHO, 2008, p. 

491-492). 

Destaca-se ainda, quanto à indenização de bens materiais, a prática corriqueira das 

sociedades seguradoras, principalmente no ramo de seguros de automóveis e de 

equipamentos, o fato de que ocorre uma tarifação do objeto do seguro no momento da 

celebração do contrato por um valor e durante o decorrer do contrato ocorrendo o sinistro 

verifica-se que o valor pago a titulo de indenização corresponde a outro diverso e a menor do 

contratado, justificando as seguradoras que a contratação do seguro se deu pela variação de 

valor médio de mercado do bem. 

Tal prática, no entanto, contraria o disposto no artigo 51, inciso IV da Lei nº. 

8.078/1990, e tem dado ensejo ao ajuizamento de diversas lides junto ao Poder Judiciário, 

contra os abusos praticados pelas sociedades seguradoras, em que os segurados buscam o 

restabelecimento do equilíbrio contratual, a declaração de nulidade da referida cláusula 
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contratual e o pagamento da diferença do valor da indenização devida, e seus acessórios 

(PENACHIO, 2001, p. 79-81). 

Tanto nos seguros de pessoas quanto no que diz respeito a seguros de bens materiais, 

a indenização em regra estando vivo o segurado é paga diretamente ao segurado principal ou a 

um procurador constituído por este com poderes especiais munido de instrumento público, 

ocorrendo o evento morte do segurado, o pagamento é feito a quem ele designou no contrato 

de seguro como seu(s) beneficiário(s) e o percentual que caberá a cada um, e quando não 

houver a estipulação de beneficiários a indenização será partilhada entre seus sucessores e 

herdeiros mais próximos conforme regra legal contida no Código Civil (KRIGER, 2000, p. 

66-68). 

No caso de haver disputa pelo valor da indenização ou dúvida a quem pagar, 

principalmente quando se tratar de casos envolvendo união estável, concubinato, filhos 

ilegítimos, união homoafetiva e outras, para fugir de eventuais responsabilidades e risco de 

incidir em mora ou de ter que repetir o pagamento da indenização as seguradoras, geralmente 

depositam em Juízo o montante devido e notifica as partes conflitantes do fato, para que 

demonstrando interesse em concorrer habilitem-se judicialmente nos autos da ação de 

consignação ou de depósito judicial ao direto de levantar o montante do valor da indenização, 

exonerando-se assim de eventuais responsabilidades por conta de ato de terceiros.    

 

7 CONCLUSÃO 

 

Ocorrendo o inadimplemento no contrato de seguro, independente do ramo de seguro 

que se opere, quer seja pela modalidade do inadimplemento propriamente dito (artigo 389 do 

Código Civil), ou seja, por culpa de uma das partes que o torna inútil ou desinteressante para 

a outra parte a sua manutenção, por não mais poder haver a possibilidade de cumprimento da 

obrigação mesmo que tardia, em razão de ter ocorrido um fato determinante (sinistro), ou que 

se opere, pela modalidade do inadimplemento mora, (artigo 394 do Código Civil), pela qual, 

mesmo havendo o retardo no cumprimento da obrigação de uma das partes no contrato, ainda 

haverá a possibilidade de aproveitamento do contrato e de sua manutenção, e o cumprimento 

da prestação em atraso pelo devedor mesmo que fora das condições pactuadas no contrato, 

desde que não tenha ocorrido um fato determinante impeditivo do seu cumprimento tardio 

(sinistro), pela conveniência das partes pode ser admitido. 

Entretanto, seja por qual modalidade o inadimplemento ocorra, é ele uma prejudicial 
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no contrato de seguros, e causador de instabilidade nas relações de mutualidade do fundo de 

reserva do grupo de segurados que estão sujeitos aos mesmos riscos, e que dependem do 

pagamento pontual das parcelas dos prêmios de cada integrante segurado, e que com o atraso 

ou falta do pagamento do prêmio compromete o pagamento das indenizações, onera os 

encargos fixos administrativos, e etc, comprometendo todo o conjunto de ralações negociais 

derivadas do contrato de seguro. 

Assim, devem as partes contratantes, serem diligentes no cumprimento de seus 

encargos para que não prejudique diretos alheios, e para que não sofram prejuízos em seu 

próprio direito, em respeito aos princípios basilares da boa fé, da solidariedade e da 

mutualidade, que são a espinha dorsal do contrato de seguro. 
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