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RESUMO 

Tem por escopo o presente artigo apresentar a extensão do risco assumido pelo segurador 

no contrato de seguro facultativo, bem como a interpretação da mencionada avença à luz do 

melhor Direito, levando-se em elevada consideração os ensinamentos de renomados juristas 

e acadêmicos brasileiros e a jurisprudência das egrégias cortes do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
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ABSTRACT 

The aim of the present article is to present risk extension accepted by insurer in facultative 

tort insurance contract, as well as the mentioned contract interpretation through the beam 

of the best Law, taking into high consideration the teachings from renowned Brazilian jurists 

and scholars along with the jurisprudence from the egregious Superior Court of Justice and 

São Paulo's Justice Court. 
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INTRODUÇÃO 

 Considerando-se a entropia das relações 
humanas individuais, sociais e ambientais, 
pode-se afirmar que sobre os eventos 
quotidianos incidem os mais diversos e 
impensados riscos, ou seja, é certo que reina, a 
despeito do cuidado exercido pelo Estado e 
pelos membros da sociedade, grande 
insegurança fática nas atividades do ser 
humano. 

 Assim, busca o indivíduo proteger-se 
das consequências econômicas negativas 
advindas da insegurança que permeia seus atos 
ou atos de terceiros através do contrato de 
seguro, que se caracteriza, em suma, por sua 
motivação previdenciária ou indenitária, de 
modo a suavizar tais efeitos. 

 Essa busca por proteção fez do seguro 
um dos mais importantes contratos no mundo 
hodierno, posto que, diariamente, o perigo 
ronda a vida de cada membro da sociedade, 
desde o nascimento até o ocaso de sua 
existência. 

 Sendo um contrato que reclama 
extrema confiança de ambas as partes, por 
tratar-se de verdadeiro amparo àquele que 
procura resguardar-se da penúria própria ou de 
terceiros, não pode ficar o seguro 
desguarnecido de mecanismos que mantenham 
a equidade da avença, seja para garantir os 
interesses do segurado, seja para não onerar o 
segurador além do risco por ele assumido. 

 Essa preocupação com o segurador 
advém do mutualismo intrínseco ao contrato 
de seguro, ou seja, tem esse contrato a função 
de socializar as repercussões econômicas 
advindas da verificação do sinistro, através da 
arrecadação de diversas contribuições 
individuais para a constituição de um fundo 
comum entre os segurados. 

 A excessiva oneração do segurador, 
portanto, não produz resultado apenas no 
resultado financeiro da corporação: afeta, 
igualmente, os demais segurados que se 

escoram na confiança do segurador com o qual 
negociaram. 

 Logo, porquanto o contrato de seguro, à 
semelhança dos demais contratos mercantis, 
tem como pressuposto o equilíbrio das forças 
das partes, seria injusto impor ao segurador a 
cobertura irrestrita de qualquer sinistro que 
traga dano ao segurado. 

 Posto isso, reputa-se pertinente o 
estudo da extensão do elemento objetivo 
principal do contrato de seguro, qual seja o 
"risco", visto que sua definição afeta 
diretamente a relação entre segurador e 
segurado e entre segurador, segurado e demais 
segurados (que podem ser tidos como terceiros 
interessados na questão). 

 Ao longo deste artigo, será analisada a 
extensão do risco admitido pelo segurador em 
suas três dimensões: factual, temporal e 
territorial. Para tanto, será construída uma 
metodologia hermenêutica própria aplicável 
aos contratos de seguro. Por fim, será estudada 
a abusividade das cláusulas contratuais e seu 
impacto na delimitação do risco assumido pelo 
segurador. 

 

RELEVÂNCIA DO TEMA 

 A delimitação do risco admitido no 
contrato de seguro é de suma importância para 
o transcurso sereno da mencionada avença, 
pois, como preleciona Maia Filho (1985, p. 16), 
o segurador se eximirá de sua obrigação de 
manter o segurado indene em caso da 
ocorrência de sinistro se este se conectar a 
riscos não previstos e não inseridos nas 
cláusulas contratuais. 

 Segundo Pedro Alvim (2001, p. 173), a 
atividade do empresário segurador tem 
natureza marcada pela entropia do risco 
assumido; logo, "os princípios técnicos de que 
se vale o segurador para dar estabilidade a suas 
operações não têm caráter absoluto de 
segurança". Disto decorre a necessidade do 
segurador de delimitar rigidamente a extensão 
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da garantia e em quais condições pode ser ela 
exigível. 

 Aduz Renata F. Penachio (2001, p. 78) 
que "a seguradora tem liberdade para 
assegurar somente o que entender 
economicamente viável", responsabilizando-se, 
portanto, somente pelos riscos assumidos, 
contidos na apólice vinculada ao contrato. 

 Ao descrever os pressupostos do risco 
admissível no contrato de seguro, Rodrigues 
Júnior (2006, p. 83) aduz que a prestação da 
garantia1 prevista "impõe-se ao segurador 
somente sobre risco determinado em 
contrato". 

 Ainda, Maia Filho (MAIA FILHO, 1985, p. 
17) aponta que, antes de verificar-se o direito à 
garantia securitária, deve-se verificar se "o 
dano sofrido era, em princípio, indenizável, isto 
é, estava incluído na cobertura do seguro". 

 Segundo Pedro Alvim (2001, p. 255), é 
ampla a extensão da garantia ofertada pela 
seguradora, sendo que, ao invés de enumerar 
os riscos assumidos pelo segurador, a apólice 
cuida de listar expressamente os riscos 
excluídos, tidos como extraordinários pelo 
autor. 

 Assim, prima facie, é na apólice que se 
encontram os limites que delineiam a extensão 
do risco assumido pelo segurador. Conforme 
Paulo Nader (2013, p. 390), a apólice de seguro 
deve discriminar, dentre outros elementos, "o 
quantum pelo qual o segurador se obriga" em 
face da natureza do risco. 

 

A APLICAÇÃO DA HERMENÊUTICA À 

PREDETERMINAÇÃO DO RISCO ADMITIDO 

 Sendo o contrato de seguro tipicamente 
um contrato de adesão, sua interpretação, a 
priori, deveria ser realizada, conforme 

                                                           
1
 Malgrado a utilização do termo "relação de causalidade" 

pelo autor, entende-se que o comentário refere-se à 

prestação da garantia em decorrência da verificação da 

ocorrência fática do risco assumido, ou seja, refere-se tal 

relação à causalidade entre risco e prestação. 

preleciona Rodrigues Júnior (2006, p. 84), 
"contra aquele que redigiu o instrumento", isto 
é, adotando-se a interpretação contra 
proferentem, prevista no artigo 47 do Código 
de Defesa do Consumidor e, com a ressalva de 
aplicar-se às cláusulas "ambíguas ou 
contraditórias", no artigo 423 do Código Civil. 

 No entanto, caso necessária a 
interpretação das cláusulas contratuais para a 
exata definição do "quantum pelo qual o 
segurador se obriga", prescreve a doutrina ser 
restritiva a compreensão do alcance do risco 
segurado, "fazendo com que os riscos cobertos 
sejam claramente descritos e expressamente 
assumidos pelo segurador" (RODRIGUES 
JÚNIOR, 2006, p. 80). 

 Aduz Pedro Alvim (2001, p. 175) ser uma 
das regras relevantes para o contrato de seguro 
a determinação da restritividade da 
interpretação de seu conteúdo, "sobretudo 
com relação aos riscos cobertos." 

 Ainda, Venosa (2010a, p. 355) justifica a 
imperiosidade da interpretação restritiva na 
análise das cláusulas da avença securitária 
aduzindo que "não é da essência do contrato 
de seguro que todo prejuízo seja ressarcido, 
porque, em princípio, o segurador 
compromete-se a pagar apenas o valor 
segurado". 

 Em tempos passados, conforme Alvim 
(2001, p. 135), a disparidade de forças entre as 
partes foi compensada pela interpretação 
holística promovida pelo judiciário, que passou 
a liberar o segurado de certas obrigações, 
"invocando seja a força maior, seja a boa-fé do 
segurado, seja a renúncia do segurador, seja a 
ambiguidade, a imprecisão, ou mesmo, a 
contradição das cláusulas". Todavia, essa 
grande intervenção do Estado-juiz levou ao 
arbítrio e à insegurança jurídica das relações 
securitárias. 

 Atualmente, fundamenta-se a restrição 
hermenêutica pela extrema delicadeza da 
"matéria-prima" administrada pelo segurador, 
conforme aduz Pedro Alvim (2001, p. 173), 
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sendo tal insumo (o risco) inerente às 
operações de seguros. 

 Afirma, ademais, o autor, haver "uma 
correlação estreita entre a cobertura e o 
prêmio. Forçar essa correlação por via da 
interpretação extensiva poderá falsear as 
condições técnicas do contrato, em que 
repousa toda a garantia das operações de 
seguro." (ALVIM, 2001, p. 175) 

 Ainda em sua preleção, aduz Alvim 
(2001, p. 173) que uma parte dessas condições 
é de natureza técnica, "por isso, seu 
entendimento nem sempre é acessível ao 
público em geral". 

 Não obstante a referida tecnicidade de 
parte das cláusulas, muitos contratantes não 
têm interesse em conhecer tais dispositivos, 
sendo poucos os que, ao menos, leem as 
condições gerais de sua apólice, contentando-
se "com os sumários esclarecimentos dos 
intermediários e, sobretudo, com as noções 
difusas sobre seguro" (ALVIM, 2001, p. 173). 

 Sobre essa aparente desídia do 
contratante na leitura das condições propostas 
ou pactuadas, esclarece Rodrigues Júnior 
(2006, p. 84) que: 

A maioria dos consumidores que conclui 
contratos pré-redigidos o faz sem conhecer 
precisamente os termos do contrato. 
Geralmente, o contratante

2
 não tem a 

oportunidade de estudar e analisar com 
cuidado as cláusulas do contrato, seja 
porque ele as receberá somente após 
concluir o contrato, seja porque elas se 
encontram disponíveis somente em outro 
local, seja porque o instrumento contratual 
é longo, impresso em pequenas letras e em 
linguagem técnica, tudo desestimulando a 
sua leitura e colaborando para que o 
consumidor se contente com as 
informações gerais prestadas. 

 Acrescenta-se o fato de "em algumas 
modalidades de seguro, fazer-se uma espécie 

                                                           
2
 O autor traz o termo "contratado" no trecho original, 

porém, analisando-se o contexto em que está inserida a 

palavra, infere-se que o correto seja "contratante". 

de indução da vontade do segurado, mediante 
a ampla divulgação das vantagens do seguro – 
e somente das vantagens – negligenciando-se 
realçar as cláusulas restritivas de direitos, 
insertas inevitavelmente nas apólices" (MAIA 
FILHO, 1985, p. 15). 

 Considerando o cenário exposto, 
ressalva Rodrigues Júnior (2006, p. 80) que, "na 
dúvida, prevalece o interesse do segurado ou 
do beneficiário, devido à característica de ser 
contrato de adesão". 

 Entretanto, relembre-se que o 
segurador trabalha, conforme disse Pedro 
Alvim, com matéria-prima de extrema 
volatilidade, ou seja, ainda que ocorra certa 
deturpação na idiossincrasia do contrato de 
seguro frente ao segurado, há que se 
aproximar a interpretação da vontade formal 
manifestada pelas partes por intermédio da 
apólice de seguro e das cláusulas gerais a ela 
vinculadas. 

 De forma geral, portanto, devem ser 
interpretadas as disposições das condições 
gerais de forma a delimitar, restritivamente, o 
âmbito do risco assumido pelo segurador, 
naquilo em que não for abusivo3 ao segurado, 
levando-se em conta, primeiramente, a 
extensão objetiva do risco assumido pelo 
segurador – medida nas cláusulas constantes 
da apólice e condições gerais – e, 
posteriormente, verificando-se no caso 
concreto se a conduta praticada pelo segurado 
está abarcada nas cláusulas contratuais e se 
este agiu de forma condizente com a 
prerrogativa de cobrar a garantia pela qual 
dispôs do valor prêmio. 

 Nesse sentido é o posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça, evidenciado no 
corpo do Enunciado CJF/STJ n. 3704: 

Enunciado 370 — Art. 757: Nos contratos 
de seguro por adesão, os riscos 
predeterminados indicados no art. 757, 

                                                           
3
 A abusividade de certas cláusulas do contrato de seguro 

será estudada no item 0, infra. 
4
 (AGUIAR JÚNIOR, 2007, p. 46). 
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parte final, devem ser interpretados de 
acordo com os arts. 421, 422, 424, 759 e 
799 do Código Civil e 1º, inc. III, da 
Constituição Federal. 

 Assim, malgrado seja restritiva a 
interpretação das cláusulas concernentes à 
extensão do risco, devem ser quaisquer 
incertezas sopesadas levando-se em 
consideração, igualmente, o interesse do 
consumidor securitário. 

 

EXTENSÃO DO RISCO ASSUMIDO PELO 
SEGURADOR 
 
Extensão factual 
 
 Por abarcar incontáveis modalidades de 
riscos assumidos, seria árdua tarefa – quiçá 
impossível – o estudo das hipóteses factuais 
abarcadas nas apólices de seguro e a dimensão 
do risco intrínseco a tais hipóteses no instituto 
da avença securitária. 

 Dito isso, a mensuração do risco factual 
assumido será realizada caso a caso, o que 
inviabiliza uma análise profunda no âmbito 
deste trabalho. Logo, de modo indutivo, serão 
apresentados alguns exemplos fáticos 
oferecidos pela doutrina para definir-se a 
extensão dos acontecimentos previstos em 
apólice. 

 Exemplifica Pedro Alvim (2001, p. 175) a 
extensão factual de uma cláusula de cobertura 
contra incêndio: a existência de tal cobertura 
no contrato de seguro não autoriza a 
indenização pelo aquecimento produzido por 
fermentação, sem produção de chamas. Do 
mesmo modo, elucida o autor que "a cobertura 
de explosão proveniente do próprio recinto 
segurado não deverá beneficiar a explosão 
proveniente do vizinho". 

 Assim, se constatada a inequivocidade 
das cláusulas na delimitação do risco coberto, 
estas "não devem ser desvirtuadas sob o 
pretexto de interpretação para incluir 
coberturas que não estavam previstas ou foram 

expressamente excluídas do contrato" (ALVIM, 
2001, p. 176). 

 Logo, o segurador obriga-se apenas 
pelos eventos previstos na apólice, excluindo-
se as ocorrências vedadas por Lei ou 
expressamente consignadas no instrumento 
contratual, desde que não abusivas ao 
segurado. 

 

Extensão temporal 

 Decorre logicamente da previsão do 
artigo 760 do Código Civil o limite temporal do 
risco assumido pelo segurador: do início ao fim 
da validade da garantia securitária. É cediço 
que o contrato de seguro tem validade no 
período de vigência da cobertura indicado em 
sua apólice, devendo esse ínterim, 
obrigatoriamente, constar do instrumento 
contratual.  

 Entretanto, em dois casos é admitida a 
ausência da menção aos termos inicial e final 
da cobertura securitária: no seguro de coisas 
transportadas (por cominação legal) e no 
seguro marítimo (em caráter de exceção). 

 Na primeira espécie, o Código Civil, em 
seu artigo 780, determina que "a vigência da 
garantia, no seguro de coisas transportadas, 
começa no momento em que são pelo 
transportador recebidas, e cessa com a sua 
entrega ao destinatário". 

 Quanto ao seguro marítimo, a lei tolera 
a não indicação do lapso temporal da cobertura 
securitária, em caráter de exceção: os artigos 
702 a 709, do Código Comercial, dispõem sobre 
o início e o fim dos riscos quando não 
constarem tais limites da apólice de seguro. 

 Neste ponto, mui esclarecedora a lição 
de Venosa (2010a, p. 360): "o seguro, por sua 
natureza, é negócio de execução continuada, 
porque deve subsistir por algum tempo, ainda 
que exíguo. O risco depende sempre de maior 
ou menor lapso temporal". 
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 Acrescenta Carlos Alberto Dabus Maluf, 
na atualização da obra de Washington de 
Barros Monteiro, que, "em falta de estipulação 
precisa, contar-se-á o prazo de conformidade 
com o art. 132 (§1º) do Código Civil de 2002" 
(MONTEIRO, MALUF e SILVA, 2014, p. 402), o 
qual prescreve considerar-se prorrogado até o 
seguinte dia útil o prazo de vencimento que 
cair em feriado, caso ausente convenção em 
contrário, nos termos do caput do referido 
artigo. 

 Entretanto, a apólice não é emitida pelo 
segurador no momento da adesão do 
contratante às condições gerais do seguro, 
porém tem o contratado o prazo de quinze dias 
para decidir-se pela assunção ou rejeição do 
risco proposto pelo consumidor. 

 Tal prazo é regulamentado pela 
Superintendência Nacional de Seguros Privados 
– SUSEP, órgão regulador do mercado de 
seguros no Brasil, através da Circular SUSEP n. 
251, de 2004, a qual em seu artigo 2º 
estabelece ter o prazo de quinze dias a 
sociedade seguradora para "manifestar-se 
sobre a proposta, contados a partir da data de 
seu recebimento". 

 Assim, surge um impasse sobre a data 
exata de aperfeiçoamento do contrato de 
seguro: se esta coincide com a adesão do 
tomador e respectivo pagamento do prêmio ou 
com a data de aceitação da proposta e emissão 
da apólice pelo segurador. 

 A resposta é encontrada na mesma 
Circular SUSEP n. 251, de 2004. Em seu artigo 
8º, previu a autoridade reguladora o início da 
vigência da cobertura securitária quando 
houver "adiantamento de valor para futuro 
pagamento parcial ou total do prêmio": vigerá 
o seguro a partir da data de recepção da 
proposta pelo segurador. 

 Assim, se o segurado pagar algum valor 
ao segurador, a título de adiantamento de 
prêmio, fica o segurador vinculado, ao menos 
provisoriamente, ao contrato, posto que, na 
ocorrência de sinistro no transcurso do prazo 
de análise da proposta, deverá prestar a 

garantia prevista no contrato, ainda que não 
tenha expedido a apólice, salvo se houver dado 
ciência inequívoca ao segurado da declinação 
do seguro proposto. 

 Caso se cuide de seguro de dano, 
ressalva a norma em apreço, no parágrafo 
segundo, de seu artigo 8º, que a cobertura 
securitária, na hipótese de recusa pelo 
segurador, vigerá por mais dois dias úteis, a 
partir da data "em que o proponente, seu 
representante legal ou o corretor de seguros 
tiver conhecimento formal da recusa". 

 Para os seguros de automóveis, prevê a 
mesma Circular que, em caráter de exceção, 
terão vigência a partir da realização da vistoria, 
exceto no caso de veículo zero quilômetro ou 
renovação de seguro no âmbito do mesmo 
ente segurador, conforme disposto no 
parágrafo primeiro, de seu artigo 8º. 

 Ressalta-se que o aperfeiçoamento do 
contrato de seguro está condicionado ao 
pagamento do prêmio por parte do tomador, 
pois, em caso negativo, não terá direito à 
cobertura no interregno entre a formalização 
da proposta e emissão de apólice pelo 
segurador. Neste sentido, assim decidiu o 
Tribunal de Justiça de São Paulo: 

SEGURO – FURTO DE VEÍCULO – 
COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Impaga 
a parcela do prêmio – Descumprimento da 
obrigação contratual pelo segurado que 
implica em ausência de cobertura 
securitária (no período de inadimplência) – 
Furto do veículo ocorrido em data anterior 
ao início do prazo de vigência da apólice – 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO 
DO AUTOR IMPROVIDO. 
(TJSP, Ap. 1018727-89.2014.8.26.0554, 
35ª. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
Flávio Abramovici, j. 29/08/2016, DJe-SP 
02/09/2016.) 

 Logo, o risco assumido pelo segurador 
estender-se-á, temporalmente, desde a data 
em que o segurador recepcionar a proposta do 
segurado ou da realização da vistoria do bem, 
quando necessária, condicionado a ter o 
contratante efetuado o pagamento ou 
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adiantado o valor do prêmio; até o fim da 
validade da garantia prevista na apólice. 

 De igual modo, dispõe o artigo 7º, da 
Circular SUSEP n. 251, que "nos contratos de 
seguro cujas propostas tenham sido 
recepcionadas, sem pagamento de prêmio, o 
início de vigência da cobertura deverá coincidir 
com a data de aceitação da proposta ou com 
data distinta, desde que expressamente 
acordada entre as partes". 

 Assim, a proposta recepcionada, sem 
que tenha havido pagamento ou adiantamento 
de prêmio por parte do tomador, não vincula o 
segurador à prestação da garantia em caso de 
sinistro, porquanto, neste caso, assume o risco 
somente no momento em que aceitar, explícita 
ou tacitamente, a proposta de seguro. 

 Todavia, o Superior Tribunal de Justiça 
decidiu que, mesmo na eventualidade de não 
ter o segurado ou seu representante pago 
antecipadamente o prêmio, terá início a 
relação de seguro, com a consequente 
assunção do risco pelo segurador, se formado 
título ou instrumento de crédito em favor do 
segurador, referente ao recolhimento do valor 
do prêmio em data anterior à aceitação da 
proposta pelo segurador: 

DIREITO CIVIL. DIREITO DOS CONTRATOS. 
SEGURO. CONTRATO CONSENSUAL. 
MOMENTO EM QUE É CONSIDERADO 
PERFEITO E ACABADO. MANIFESTAÇÃO DE 
VONTADE, AINDA QUE TÁCITA. 
CONTRATAÇÃO JUNTO À CORRETORA. 
PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COM 
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO 
PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA. 
SINISTRO. OCORRÊNCIA ANTES DA 
EMISSÃO DA APÓLICE. NEGATIVA DE 
COBERTURA. DESCABIMENTO. 
1. O seguro é contrato consensual e 
aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação 
de vontade, independentemente de 
emissão da apólice – ato unilateral da 
seguradora – de sorte que a existência da 
avença não pode ficar a mercê 
exclusivamente da vontade de um dos 
contratantes, sob pena de ter-se uma 
conduta puramente potestativa, o que é, 

às expressas, vedado pelo art. 122 do 
Código Civil. 
2. O art. 758 do Código Civil não confere à 
emissão da apólice a condição de requisito 
de existência do contrato de seguro, 
tampouco eleva tal documento ao degrau 
de prova tarifada ou única capaz de atestar 
a celebração da avença. 
3. É fato notório que o contrato de seguro 
é celebrado, na prática, entre a corretora e 
o segurado, de modo que a seguradora não 
manifesta expressamente sua aceitação 
quanto à proposta, apenas a recusa ou 
emite, diretamente, a apólice do seguro, 
enviando-a ao contratante, juntamente 
com as chamadas condições gerais do 
seguro. Bem a propósito dessa praxe, a 
própria Susep disciplinou que a ausência de 
manifestação por parte da seguradora, no 
prazo de 15 (quinze) dias, configura 
aceitação tácita da cobertura do risco, 
conforme dispõe o art. 2º, caput e § 6º, da 
Circular Susep n. 251/2004. 
4. Com efeito, havendo essa prática no 
mercado de seguro, a qual, inclusive, 
recebeu disciplina normativa pelo órgão 
regulador do setor, há de ser aplicado o 
art. 432 do Código Civil, segundo o qual "se 
o negócio for daqueles em que não seja 
costume a aceitação expressa, ou o 
proponente a tiver dispensado, reputar-se-
á concluído o contrato, não chegando a 
tempo a recusa". Na mesma linha, o art. 
111 do Estatuto Civil preceitua que "o 
silêncio importa anuência, quando as 
circunstâncias ou os usos o autorizarem, e 
não for necessária a declaração de vontade 
expressa". Doutrina e precedente. 
5. No caso, não havendo nenhuma 
indicação de fraude e tendo o sinistro 
ocorrido efetivamente após a contratação 
junto à corretora de seguros, ocasião em 
que o consumidor firmou autorização de 
pagamento do prêmio mediante débito em 
conta, se em um prazo razoável não houve 
recusa da seguradora, só tendo havido 
muito tempo depois e exclusivamente em 
razão do sinistro noticiado, há de 
considerar-se aceita a proposta e 
plenamente aperfeiçoado o contrato. 
Deveras, vulnera os deveres de boa-fé 
contratual a inércia da seguradora em 
aceitar expressamente a contratação, 
vindo a recusá-la somente depois da 
notícia de ocorrência do sinistro e 
exclusivamente em razão disso. 
6. Recurso especial não provido. 



ISSN: 2525-9091 

 
99   CONSCIESI, v. 02, n. 02, p. 91-101, Mar/Set, 2017 
 

(STJ, REsp 1306367/SP, 4ª. Turma, Rel. 
Min. Luís Felipe Salomão, j. 20/03/2014, 
DJe 05/05/2014.) 

 Sobre o caso em tela, apesar de não ter 
o segurador recebido, de fato, o valor do 
prêmio, formou-se direito de crédito em seu 
favor, ou seja, o prêmio não foi recebido 
exclusivamente por inércia ou tolerância do 
segurador, não tendo o tomador concorrido 
para tal situação; aliás, autorizou o contratante 
o débito do valor referente ao prêmio em conta 
de depósito de sua titularidade, deixando à 
exclusiva mercê do segurador a arrecadação do 
pagamento. 

 Portanto, formado instrumento de 
crédito em favor do segurador, como, por 
exemplo, – utilizando-se a situação fática 
exposta na ementa acima apresentada – uma 
autorização para débito imediato em conta de 
depósito do valor do prêmio, terá o segurado 
direito à garantia almejada, no período de 
análise de sua proposta de seguro, mesmo não 
tendo sido tal instrumento convertido em 
numisma pelo segurador. 

 

Extensão territorial 

 Além da definição temporal do risco 
assumido pelo segurador, é imprescindível 
delimitar-se a extensão territorial de tal risco, 
principalmente quando versar o contrato de 
seguro de dano sobre interesse móvel ou que 
admita alguma mobilidade. 

 Ocorre que o Código Civil não prevê a 
obrigatoriedade da definição do limite 
territorial da cobertura securitária na apólice 
nem estabelece uma presunção de área de 
abrangência caso não haja disposição nesse 
sentido no instrumento contratual. 

 Tampouco a legislação especial ou as 
normas infralegais pertinentes estabelecem tal 
limite. Em pesquisa à legislação aplicável ao 
seguro de dano, bem como às normas editadas 
pela Superintendência Nacional de Seguros 
Privados – SUSEP, nada foi encontrado acerca 

do limite geográfico mínimo de cobertura 
securitária aplicável ao seguro de dano em 
geral, caso silente a apólice nesse sentido. 

 Ressalva-se, no entanto, que o artigo 16, 
inciso X, da Lei n. 9.656, de 1998, que cuida da 
regulamentação, dentre outros temas, do 
contrato de seguro de saúde, impõe a 
obrigatoriedade da previsão da área geográfica 
de abrangência do contrato, nada dispondo, 
porém, quanto à presunção da abrangência 
territorial mínima em caso de silêncio das 
cláusulas. 

 A única menção ao estabelecimento de 
âmbito geográfico mínimo em seguro de dano 
encontra-se na Circular SUSEP n. 525, de 2016, 
que versa sobre o seguro do ramo aeronáutico 
(casco). Estabelece a referida circular, no 
parágrafo segundo de seu artigo 3º, que "o 
âmbito geográfico da cobertura básica será, 
pelo menos, o território nacional". 

 Perscrutando-se a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, nada foi, igualmente, 
encontrado com relação à abrangência 
geográfica do seguro de dano. 

 Resta à doutrina, portanto, o 
estabelecimento dos limites da extensão 
territorial do risco assumido pelo segurador. 
Todavia, poucos doutrinadores se aventuraram 
na presunção do limite territorial de 
abrangência da cobertura securitária em caso 
de omissão da apólice. 

 Aduz Rodrigues Júnior (2006, p. 83) que 
deverá ser considerada como abrangência 
geográfica da cobertura securitária a "área 
territorial em que a seguradora com a qual se 
celebrou o contrato atue", se esta não se 
confundir com a abrangência geográfica de 
cobertura prevista em apólice. 

 Concluindo, tem-se que a interpretação 
mais prudente leva à definição da abrangência 
territorial da cobertura securitária como sendo 
a área de atuação do segurador, admitindo-se, 
em casos particulares, a assunção tácita do 
risco incidente fora desse limite territorial na 



ISSN: 2525-9091 

 
100   CONSCIESI, v. 02, n. 02, p. 91-101, Mar/Set, 2017 
 

hipótese de, havendo omissão da apólice nesse 
sentido, presumir-se a mobilidade habitual ou 
esperada do bem segurado para além do 
território em que atue o segurador. 

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE 

SEGURO 

 Define bem a abusividade da cláusula a 
preleção de Diogo L. Machado de Melo (2008, 
p. 247), que aduz deverem as cláusulas 
contratuais serem consideradas abusivas 
"quando promoverem o desequilíbrio 
significativo da relação de equivalência entre 
direitos e obrigações de uma e outra parte". 

 Rodrigues Júnior (2006, p. 88) vai além e 
defende que "para que uma cláusula seja 
considerada abusiva, é necessário que a mesma 
contenha vantagens econômicas indevidas, ou 
facilidades originadas pelo abuso do 
predisponente, [...] implicando em vantagem 
pecuniária, originária de uma flagrante 
demonstração de inferioridade jurídica do 
aderente".  

 Assinala Cavalieri Filho (2015, p. 554) 
que haverá a abusividade do segurador quando 
este "assumir esses riscos e depois querer 
excluir ou atenuar a sua responsabilidade".  

 Nas palavras do mesmo autor 
(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 553), "sendo certo 
que a responsabilidade do segurador é limitada 
ao risco contratual, isto é, aos riscos assumidos 
no contrato, depreende-se daí que não há 
nenhuma ilicitude nas cláusulas limitativas do 
risco", considerando-se que o artigo 760 do 
Código Civil, outrora mencionado, prevê que a 
apólice mencione os riscos assumidos pelo 
segurador. 

 Sustenta ainda o autor que a principal 
diferença entre a "cláusula limitativa do risco" e 
a "cláusula abusiva" reside no fato que "a 
primeira tem por finalidade restringir a 
obrigação assumida pelo segurador, enquanto 
a segunda objetiva restringir ou excluir a 
responsabilidade decorrente do 

descumprimento de uma obrigação 
regularmente assumida pelo segurador, ou, 
ainda, visa obter proveito sem causa". 
(CAVALIERI FILHO, 2015, p. 556-557) 

 Essas cláusulas limitativas, na opinião de 
Rodrigues Júnior (2006, p. 84), são 
expressamente admitidas pelo Código de 
Direito do Consumidor (artigo 54, parágrafo 
quarto), "desde que elas sejam redigidas com 
destaque, de modo a permitir sua imediata e 
fácil compreensão". 

 Por fim, há que se considerar, conforme 
expõe ainda o autor que, genericamente, "as 
práticas abusivas nem sempre se mostram 
como atividades enganosas, pois, muitas vezes, 
apesar de não desobedecerem ao requisito da 
veracidade, carregam uma varga alta de 
imoralidade econômica e de opressão". 
(RODRIGUES JÚNIOR, 2006, p. 89). 

 

CONCLUSÃO 
 
 Sendo o contrato de seguro um dos 
mais difundidos no ordenamento civil e 
considerando-se sua profunda regulamentação 
pelo Estado, é natural a existência de vasta 
jurisprudência, bem como de posições 
doutrinárias das mais diversas. Soma-se a isso a 
impetuosa dinâmica do risco, que oscila 
constantemente sobre o interesse segurado, 
em decorrência de incomensuráveis fatores de 
influência. 

 Todavia, mesmo em face da aparente 
babel, que assim parece ao homem não afeito 
aos assuntos do Direito, a extensão do risco 
assumido pelo segurador comporta padrões 
hermenêuticos bem definidos e aceitos pela 
doutrina. 

 Mesmo assim, no caso concreto deve o 
operador do Direito analisar a vontade e a 
intenção dos pactuantes quando da 
formalização do contrato de seguro, bem como 
o ordinarismo do risco discutido, para delimitar 
o alcance da garantia securitária. 
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 Há ainda que se considerar a eventual 
abusividade de cláusula de não indenizar 
imposta pelo segurador, de modo a proteger o 
consumidor do seguro, visto que, muitas vezes, 
as disposições estipuladas pelo ofertante 
impossibilitam a invocação da garantia 
securitária em caso de sinistro. 
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