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RESUMO 

O dever de informar e sua aplicação ao contrato de seguro 

 

Este estudo trata da informação que permeia os contratos e de sua aplicação ao 

contrato de seguro, da perspectiva do Direito e da Economia, ciências sociais que se 

complementam, porque aplicadas à mesma realidade, que será mais fielmente retratada se 

analisada sob ângulos diferentes, mas correlatos.  

Perquirindo a função da informação no contrato, constata que, se concernente a 

elemento essencial deste, a ele adere, passando a integrá-lo, o que determina sua 

importância nesse contexto e indica o regime jurídico que lhe deve ser aplicado.  A 

investigação da distribuição da informação entre os contratantes e dos efeitos 

eventualmente nocivos da assimetria informacional, como o incentivo ao oportunismo, o 

aumento dos custos de transação e a obtenção de ganhos indevidos do contrato, induz à 

discussão dos critérios orientadores da disciplina jurídica da informação no âmbito 

contratual.  

A despeito da utilidade dos padrões para disciplinar condutas não alcançadas 

pelas regras, este estudo aponta que a boa-fé, em razão de suas idiossincrasias, não é 

padrão eficiente para reger a informação nos contratos, devendo ficar relegada à função 

residual. A aplicação do dever de informar com o objetivo de impor às partes transparência 

e veracidade conferiria mais objetividade e operacionalidade ao regime da informação nos 

contratos. Mas, a despeito da questionável eficiência da boa-fé como indutora da troca de 

informações entre as partes, foi o padrão de conduta escolhido pelo sistema jurídico para 

balizar a interação dos contratantes.  

Devido às peculiaridades do contrato de seguro, e à nocividade dos efeitos da 

assimetria informacional neste contexto, exige-se dos contratantes a máxima boa-fé. Se a 

regra é a máxima transparência e a absoluta veracidade, deverá ser restritiva a 

interpretação de eventuais exceções. Como a informação se prende ao cerne da operação 

econômica subjacente, afetando o cálculo do risco e a fixação do prêmio, e 

consequentemente, a mutualidade, diz respeito à função e à finalidade do instituto. Por 

isso, a interpretação condescendente de eventuais omissões ou distorções de informação 

relevante afrontaria o princípio da máxima boa-fé, que não pode ser mitigado, sob pena de 

comprometer o equilíbrio do contrato e afetar sua finalidade sócio-econômica.  



O estudo demonstrou a inadequação do tratamento da informação em relação ao 

substrato econômico do contrato de seguro, especialmente no que concerne à exigência de 

comprovação da má-fé nas omissões e distorções da verdade pelo segurado. Criticou 

também a aplicação dogmática da presunção da boa-fé, que reverte ao segurador o ônus da 

prova da má-fé do segurado, anulando o efeito sancionador da imposição do dever de 

informar.   

 

Palavras-chave: incerteza – risco – informação - assimetria informacional – oportunismo - 

máxima boa-fé - dever de informar - custos de transação – 

externalidades - contrato de seguro - mutualidade 

 

 



ABSTRACT 

Duty to inform and its application to insurance contracts 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the importance of information in 

contract law, the disclosure duties and its application to insurance contracts, from legal and 

economic perspectives. Since Law and Economics are social sciences applied to the same 

environment and are mutually complementary, this bifocal approach leads to a more 

accurate portrait of reality seen from different but correlated points of view.  

The analysis of the role of information reveals that if it concerns the contract 

essential element, it becomes part of it and determines the legal rules that should be applied 

to it. The inquiry of information distribution patterns shows that it can eventually bring 

about detrimental effects which induce the discussion of the criteria underlying the legal 

regime of information in contract law. Asymmetric information can be harmful if it 

encourages opportunism, increases transaction costs and grants one party undue gains from 

the contract.  

In spite of the usefulness of standards to regulate conducts not reached by rules, 

this study shows that good faith, due to its idiosyncrasies, is not an efficient standard to 

govern information in contracts. Thus, it should be assigned a residual function. The 

application of the duty to inform with the purpose of imposing full disclosure and accuracy 

to the parties ensures more objectivity to the information regime in contracts. However, 

good faith was the standard chosen by the legal system to rule the parties’ interaction, 

despite its recognized inefficiency to induce information exchange among agents.  

Due to the particular features of the insurance contract, and to the harmful effects 

of informational asymmetry in this context, law imposes the parties a higher standard of 

good faith. If the legal standard is the utmost good faith, eventual exceptions to this pattern 

should be restrictively interpreted. Since information is connected with the economic 

mechanism of the insurance contract because it affects risk and premium evaluation, it is 

strictly related to the function and purpose of the contract. Therefore, condescending 

interpretation of nondisclosure, misrepresentation and fraud would violate the principle of 

utmost good faith. Its mitigation will affect the contract balance and its economic and 

social purposes.  



This dissertation demonstrates the inadequacy of the information legal regime, 

especially regarding the requirement of proving bad faith related to nondisclosure, 

misrepresentation or fraud. It also criticizes the dogmatic application of the presumption of 

good faith that lays upon the insurer the burden of proving bad faith of the insured’s 

conduct, nullifying the sanctioning effect of the imposition of the duty to inform.  

 

Keywords: uncertainty - risk - information - information asymmetry – opportunism - 

utmost good faith - duty to inform - transaction costs - externalities - 

insurance contract – insurance pool. 

 



RÉSUMÉ 

Le devoir d'informer et son application au contrat d'assurance 

 

Cette étude porte sur l´information qui concerne les contrats  et  son application au 

contrat d’assurance, la perspective du Droit et de l´Économie, des sciences sociales qui se 

complètent, parce qu´elles sont appliquées à la même réalité, qui est plus fidèlement 

révélée si elle est analysée sous des angles différents, mais corrélatifs.  

En recherchant attentivement la fonction de l´information dans le contrat, on 

constate que si concernant à l´élément essentiel de celui-ci, à lui adhère, passant à 

l´intégrer, ce qui détermine son importance dans ce contexte et indique le régime juridique 

qui lui doit être appliqué. La recherche de la distribution de l´information entre les parties 

contractantes et des effets éventuellement nocifs de l´asymétrie informationnelle, comme 

l´incitation à l´opportunisme, l´augmentation des coûts de transaction et à l´obtention des 

gains impropres dans le contrat entraîne la discussion des critères qui orientent la discipline 

juridique de l´information dans la sphère contractuelle.  

En dépit de l´utilité des paramètres pour discipliner  les conduites non atteintes 

par les règles, cette étude démontre que la bonne foi, en raison de ses idiosyncrasies  n´est 

pas de paramètre efficient pour contrôler l´information dans les contrats et doit rester 

reléguée à la fonction résiduelle. L´application du devoir d´informer ayant l´objectif 

d´imposer aux parties la transparence et la véracité accorderait plus d´objectivité et de 

caractère opérationnel au régime de l´information dans les contrats. 

Malgré  l´efficacité  questionnée de la bonne foi comme conductrice de l´échange 

des informations entre les parties, il a été le paramètre de  conduite choisi par le système 

juridique pour borner l´interaction des parties contractantes. Dû aux particularités du 

contrat d´assurance et à la nocivité des effets de l´asymétrie informationnelle dans ce 

contexte, on exige des parties contractantes la plus absolue bonne foi. Si la règle est la plus 

grande transparence et la véracité absolue, devra être restrictive à l´interprétation des 

exceptions.  

Comme l´information s´attache à l´essence de l´opération économique subjacente, 

affectant le calcul du risque et la fixation de la prime, et par  conséquent, la mutualité, elle 

porte sur la fonction et à la finalité de l´institut. Pour cela, l´interprétation bienveillante des 



éventuelles omissions où distorsions de l´information pourrait défier le principe de la plus 

absolue bonne foi qui ne peut pas être atténué, sous la peine de compromettre l´équilibre 

du contrat et affecter sa finalité socio-économique.  

L´étude a démontré l’inadéquation du régime d´information par rapport au 

substrat économique du contrat d´assurance, spécialement en ce qui concerne l´exigence de 

la preuve de la mauvaise foi relative aux omissions et les distorsions de la vérité par 

l´assuré. La critique a été aussi faite quant à l´application dogmatique de la présomption de 

la bonne foi qui remet à l´assureur la charge de la preuve de la mauvaise foi de l´assuré, 

annulant l´effet sanctionnant de l´imposition du devoir d´informer.  

 

Mots Clés: Incertitude – risque – information – asymétrie informationnelle – opportunisme 

- bonne foi – uberrima fides – devoir d´informer – coûts de transaction – 

externalités – contrat d’assurance – mutualité. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tema 

O foco deste trabalho é a importância da informação no contexto contratual, a 

função e a disciplina jurídica do dever de informar e sua aplicação ao contrato de seguro. 

Como tal abordagem implica o enfoque do risco, traçamos a relação entre esses 

dois elementos, informação e risco, estreitamente conexos entre si, porque um viabiliza a 

quantificação e avaliação do outro.  

O controle do risco, fenômeno cada vez mais impregnado na atividade humana, 

constitui um dos traços distintivos da sociedade moderna. Transformou a passividade ante 

o determinismo do destino em capacidade de administração do futuro, por meio da 

estatística, de modelos matemáticos e das ciências atuariais, influindo decisivamente no 

processo de escolha racional1. 

No âmbito da economia, o estudo da informação e o reconhecimento de suas 

imperfeições e dos efeitos delas decorrentes, assim como dos custos de obtê-la, e a 

consequente flexibilização do modelo econômico tradicional representou notável evolução 

em relação ao passado.  

O campo de pesquisa pertinente à informação que permeia os contratos, pouco 

explorado até agora no Brasil, suscita questões instigantes relacionadas à sua distribuição 

entre os contratantes, à função que exerce e à eficiência das normas que a disciplinam.  

O contrato de seguro, a par da relevância sócio-econômica do instituto, é o melhor 

exemplo da importância da informação em matéria contratual. Tratar de seguro implica 

discutir risco, pois é um dos meios de administrá-lo, por garantir proteção contra efeitos 

patrimoniais adversos ou necessidades decorrentes de eventos incertos2. E o tratamento do 

risco pressupõe a abordagem da informação, que viabiliza sua mensuração e avaliação. 

 

                                                

1BERNSTEIN, Peter. Desafio aos deuses, a fascinante história do risco. 23. ed. Trad. Ivo Korylowski do 
original Againt the gods. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. p. 1-3. 

2Sztajn delineia bem o perfil desse tipo contratual: “o seguro cria uma proteção contra os efeitos negativos 
causados pelo sinistro, isto é, a realização do risco, para que o cálculo atuarial oferece embasamento 
técnico, permite estimar a probabilidade de ocorrência do sinistro, sua frequência na comunidade e 
organizar rede de proteção na forma de garantias recíprocas que se dão pessoas sujeitas ao mesmo evento.” 
SZTAJN, Rachel. Sistema financeiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 63. 
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Justificativa 

A escolha do tema se justifica pela fundamental importância da informação para a 

eficiência e o equilíbrio dos contratos, especialmente o de seguro, e por ser uma das 

questões menos discutidas nos textos jurídicos.  

Não se pretende aqui, portanto, um estudo abrangente do contrato de seguro, mas 

um enfoque direcionado principalmente à informação que permeia o processo de 

contratação, tanto na formação como na execução contratual. Nessa perspectiva, 

abordaremos o contrato de seguro, seu objeto, função e peculiaridades, na medida da 

necessidade de caracterização do instituto e da pertinência com o tema central.  

A informação é recurso valioso, não só quando constitui objeto dos contratos de 

propriedade intelectual. Ao dissipar a incerteza, desempenha função essencial no processo 

de escolha dos agentes. Funciona como indutor da atividade negocial, fator de incentivo ao 

comprometimento das partes desde a formação do contrato, e até como elemento definidor 

do objeto e das condições da contratação, estabelecendo as bases sobre as quais se assenta 

o negócio jurídico e legitimando o consentimento das partes.  

No contrato de seguro, a importância da informação é mais acentuada, pois as 

declarações do proponente são a base para o juízo de admissibilidade do risco e a medida 

para a tarifação do prêmio. A informação exerce, pois, papel essencial na formação desse 

contrato, e guarda estreita relação com o substrato econômico da operação de seguros, 

viabilizando a aferição do risco a ser coberto e o cálculo do preço da cobertura. É a 

informação que permite a mensuração do risco. E na fase de execução do contrato, que é 

tipicamente diferida no tempo, também se mantém a imposição do dever de informar, pois 

o segurador continua a depender quase exclusivamente das informações do segurado 

quanto a eventual agravamento do risco e às circunstâncias de possível sinistro. O 

monitoramento da conduta da contraparte, quando não é inviável, representa custo elevado, 

que afeta o preço da garantia.  

Evidentemente o dever de informar é imposto a ambas as partes. Mas o teor das 

disposições do próprio Código Civil deixa entrever que a assimetria informacional onera 

mais o segurador do que o segurado, dadas as peculiaridades desse tipo contratual. A 

estrita regulação e supervisão do poder público sobre as companhias seguradoras e as 

condições gerais da contratatação, monitoradas, quando não predeterminadas, pela própria 

agência reguladora, assim como as sanções cominadas a falhas de informação imputáveis 
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às seguradoras, reduzem muito a possibilidade de infração do dever de informar por parte 

destas. E se o negócio jurídico se classificar como relação de consumo, as restrições à 

deslealdade contratual e à falha de informação do fornecedor são punidas com maior rigor, 

incentivando a observância da lei.  

A importância da informação está implícita nos dispositivos legais atinentes ao 

contrato de seguro. Ao exigir declaração escrita dos elementos essenciais do interesse a ser 

garantido e do risco, ao punir inexatidões ou omissões que influenciem a aceitação da 

proposta e ao determinar a imediata comunicação de circunstância apta a agravar o risco, a 

lei trata da informação que permeia o contrato, visando reduzir a assimetria informacional 

entre as partes. A imposição da mais estrita boa-fé e veracidade evidencia a importância 

da informação nesse contexto.  

Este estudo abordará a relação entre boa-fé e dever de informar, traçando um 

paralelo entre a adoção de regras ou de princípios como balizadores da interação humana. 

Demonstrará a importância de destacar o dever de informação da gama de manifestações 

do princípio da boa-fé, por ser sua expressão mais objetiva, sendo, por isso, mais incisiva, 

e também mais facilmente mensurável, na diagnose da conduta dos contratantes, necessária 

à adequada aplicação da lei.  

À luz do princípio da máxima boa-fé, orientador das relações de seguro, as partes 

contratantes têm o dever recíproco de informar todos os fatos e circunstâncias aptos a 

afetar o risco, desde que, obviamente, conhecidos de uma e desconhecidos da outra, ainda 

que a informação não tenha sido requisitada.  

O contrato de seguro é um dos institutos jurídicos de maior utilidade e relevância 

sócio-econômica, em razão de sua função de deslocar os efeitos do risco, garantindo a 

recomposição patrimonial dos segurados, mediante a administração de um fundo de 

recursos comum a todos eles, que prestam assim garantias recíprocas. Como fator de 

estabilidade patrimonial, incentiva a atividade negocial e o desenvolvimento econômico.  

A imperfeição informacional inerente ao mercado de seguros pode comprometer o 

equilíbrio contratual, promovendo incentivos que afetam o bem-estar social. Os efeitos 

dessa disparidade de informação entre as partes, tanto na fase pré-contratual, como no 

curso da execução do contrato, extrapolam as relações individuais e alcançam a 

mutualidade, dada a natureza e a função do contrato de seguro, disseminando-se 

eventualmente por toda a sociedade.  
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Trataremos do efeito pré-contratual, conhecido como seleção adversa e derivado da 

dificuldade de identificação das características do produto ofertado ou dos atributos da 

contraparte aptos a afetar a relação jurídica, e do efeito pós-contratual, denominado moral 

hazard
3 e decorrente da dificuldade de monitoração do comportamento da contraparte no 

curso da execução do contrato. A par das soluções de mercado para esses problemas de 

seleção e de monitoração, como a sinalização (signalling) e a triagem (screening), 

abordaremos soluções jurídicas úteis para evitar, mitigar ou remediar os efeitos da 

assimetria informacional no âmbito do seguro privado. Estas concernem, de um modo 

geral, à estrita observância do dever de informar nas múltiplas circunstâncias em que cada 

caso concreto poderia suscitar seu descumprimento.  

 

Método 

Como a informação foi focalizada, em estudos teóricos e práticos, mais pela 

Economia que pelo Direito, não seria razoável enfocá-la sob a óptica jurídica sem nos 

valermos de alguns dos subsídios valiosos já providos pelos economistas.  

Além disso, Economia e Direito são ciências sociais aplicadas e, como tal, se 

aplicam ao mesmo contexto. Se a realidade sobre a qual incidem é a mesma, embora suas 

perspectivas sejam diferentes, não podem ser tratadas como departamentos estanques. Essa 

interação entre as duas se reflete no contrato, que, como diz Roppo, um dos expoentes da 

doutrina tradicional, é a veste jurídica das operações econômicas
4. A utilidade deste 

conceito é não se restringir à estrutura do instituto, mas retratar-lhe a função econômica, 

que é servir à finalidade de circulação de riqueza, deixando entrever o papel instrumental 

do contrato, a despeito de sua autonomia no plano jurídico. Embora o contrato seja um 

instituto autônomo, disciplinado por regras próprias, dotado de seus próprios estatutos 

lógicos, e identificável segundo a universalidade de conceitos e categorias que lhe são 

                                                

3Mantivemos aqui a expressão em inglês, porque a tradução risco moral, é um significante que trai o 
significado do original, não correspondendo à sua exata acepção, razão pela qual daria margem a 
ambiguidades.  

4ROPPO, Vincenzo. Il contratto. Milano: Giuffrè, 2001. p. 72-73. (Trattato di Diritto Privato a cura di 
Giovanni Iudica e Paolo Zatti). Nessa obra, o autor só revela esta feição do contrato no tópico dedicado à 
abordagem da Análise Econômica do Direito. Mas, anos depois, na edição do livro escrito para atualizar as 
ideias e sintonizá-las com a evolução do direito contratual nas três décadas que o separam da primeira 
edição, ele sintomaticamente assume a visão antes atribuída à Law and Economics e enclausurada num 
tópico específico, adotando esse conceito de veste jurídica da operação econômica, que evidencia a função 
do contrato. ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Lisboa: Almedina, 
2009. p. 7-8. 
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peculiares, essa construção jurídica não pode ser um fim em si mesma, mas um 

instrumento da respectiva operação econômica5.  

Assim, como este estudo trata da informação concernente ao contrato, não poderia 

desprezar a operação econômica a este subjacente, sob pena de se restringir apenas à veste 

jurídica. O contrato, que existe no mundo ideal, simplesmente não se materializa no mundo 

real sem seu substrato econômico. E se dele se tratasse como uma abstração, a utilidade de 

tal abordagem seria nenhuma. Qualquer discussão que desconsidere o elemento econômico 

subjacente ao contrato será imprestável. 

Mais que um instituto jurídico6, portanto, contrato é uma instituição social cuja 

finalidade sócio-econômica é promover a livre e voluntária circulação de riquezas, reduzir 

os custos envolvidos no processo de negociação, contratação e posterior execução do 

pactuado7, bem como assegurar mais eficiência na alocação de recursos, na distribuição de 

riscos entre as partes e no cumprimento das obrigações pactuadas.  

Assim, se por um lado, o fato econômico é relevante porque é a realidade que dá 

sustentação material ao contrato, justificando sua existência e definindo-lhe a natureza e a 

função, de outro, o direito contratual tem um papel fundamental como modelador do 

intercâmbio econômico. O Direito compõe o conjunto das regras formais que balizam a 

interação humana8, induzindo comportamentos, incentivando ou desestimulando ações, 

reduzindo ou aumentando a incerteza jurídica e os custos de transação, estabelecendo uma 

estrutura que poderá garantir a previsibilidade do sistema jurídico e econômico. Esta é a 

função promocional do Direito, que tem finalidade não só repressiva, mas também 

persuasiva, como observou Norberto Bobbio, cujo estudo9 revelou essa feição sociológica 

do Direito, como fator condicionador de comportamentos.  

Como instituição modeladora da interação dos agentes no mercado, ao direito 

contratual incumbem relevantes funções, como10:  

                                                

5ROPPO, Enzo. O contrato, cit., p. 9-10.  
6Na acepção clássica de acordo de vontades firmado para adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 

direitos. 
7COASE, Ronald. The problem of social cost. In: COASE, Ronald. The firm, the market and the law. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1988. p. 114. 
8NORTH, Douglas. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge 

University Press, 1990. p. 3. 
9BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad. de Daniela Beccaccia 

Versiani. São Paulo: Manole, 2007. p. 1-21. 
10Essas funções correspondem aos objetivos traçados por COOTER, R.; ULEN, T. Law and economics. 4 th 

ed. Boston: Pearson Addison Wesley, 2004. p. 235. 
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(i) estimular a cooperação entre as partes;  

(ii) incentivar a troca mais eficiente de informações entre os contratantes;  

(iii) assegurar o comprometimento dos agentes;  

(iv) garantir bom nível de confiabilidade nos contratos;  

(v) reduzir custos de transação, disciplinando eficientemente os contratos e 

prevendo penalidades para o descumprimento; e  

(vi) encorajar relações jurídicas duradouras, que induzem à cooperação entre 

contratantes.  

 

Em relação ao tema ora estudado, cumpre ao Direito prover incentivos para mitigar 

a assimetria informacional, quando esta provocar efeitos nocivos não sanáveis pelos 

instrumentos do mercado, com a finalidade de reduzir custos da contratação, estimular a 

cooperação e induzir as partes ao cumprimento de suas obrigações. A maior ou menor 

eficiência do Direito no desempenho de suas funções se refletirá no grau de 

desenvolvimento econômico do país e o bem-estar da sociedade. 

Em suma, o estudo do tema buscou, a par do enfoque da análise jurídica tradicional, 

a perspectiva da Análise Econômica do Direito, que propõe a avaliação das normas pelos 

efeitos que elas provocam na conduta dos agentes, balizando o comportamento humano 

por meio dos incentivos e desincentivos que promovem.  

O método Law and Economics não se propõe a substituir o método jurídico. É uma 

visão complementar, frequentemente convergente com a abordagem tradicional, mas com 

o foco direcionado mais para o aspecto funcional do que estrutural do contrato.  

A adoção desse método é particularmente útil, neste caso, porque permite a 

aplicação de algumas importantes constatações da Economia da Informação11 à análise e 

disciplina da informação que permeia a contratação, das peculiaridades de sua natureza, 

dos custos de obtenção, e dos efeitos da distribuição assimétrica entre os agentes, tanto na 

formação como na execução do contrato.  

                                                

11Economistas começaram a cogitar dos efeitos da incerteza e das diferenças de assimilação da informação 
com os trabalhos de Frank Knight, Friedrich Hayek e, depois, Kenneth Arrow, mas a Economia da 
Informação se desenvolveu mesmo a partir do trabalho de George Stigler, e depois George Akerlof, 
Michael Spencer, Joseph Stiglitz e Michael Rothschild, para citar apenas os mais proeminentes estudiosos 
do tema. 
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo buscou um enfoque interdisciplinar do tema, investigando-o sob a 

perspectiva da análise econômica do Direito e da análise tradicional, por entender que uma 

complementa a outra12. A aplicação de algumas constatações da Economia e da Psicologia 

a respeito de informação, incerteza, risco, e do processo de tomada de decisão, assim como 

de noções básicas de estratégia, emprestadas da Teoria dos Jogos e destinadas a explicar a 

escolha dos agentes, permite visão multifacetada da realidade, como, de fato, ela é. E 

sendo o contrato uma das áreas que melhor evidenciam a intersecção dessas disciplinas, 

oferece contexto propício à sua aplicação conjunta. 

A perquirição do papel da informação que permeia o contrato induziu à conclusão 

de que, se funcionar como atributo de um elemento essencial, com este se confunde, 

passando a integrá-lo, e como tal deve ser tratado pelo Direito. Pode afetar a tomada de 

decisão das partes e a legitimidade do consentimento, ou contribuir para que o contratante 

mais informado extraia, devida ou indevidamente, mais ganhos do contrato.  

Definida a função da informação nesse contexto, e analisada sua distribuição 

entre os agentes, discutiram-se critérios da disciplina de situações em que a assimetria 

informacional gera efeitos nocivos, como custos de transação muito elevados, e 

desequilíbrio na repartição de ganhos auferidos do contrato, não comportando soluções de 

mercado.  

Questionou-se a utilidade da boa-fé como padrão eficiente para disciplinar a 

informação nos contratos. Embora padrões sejam necessários para alcançar condutas 

inatingíveis pelas regras, que são mais incisivas, e, por isso, menos abrangentes, a 

ambiguidade e plurivocidade da boa-fé, sua carga emotiva e inata subjetividade13 traem o 

objetivo a que foi proposta. Incitando o intérprete a preencher-lhe o conteúdo de acordo 

com seus próprios valores morais, religiosos, ideológicos, cria insegurança jurídica. Ao 

                                                

12Esta dinâmica de interação e complementaridade entre Economia e Direito e outras ciências sociais, foi 
reconhecida há muito tempo, como se infere da observação de Ripert, sugerindo que essas ciências não 
deveriam ser tratadas como departamentos estanques, e lamentando o divórcio entre elas: “C’ est le divorce 

absolut qui serait à mes yeux déplorable. Les juristes ne sauraient appliquer, ni interpréter les régles de 

droit s'ils ne connaissent pas l'économie et la sociologie.” Vislumbrando a recíproca influência entre 
Direito e Economia, cita Pirou, para afirmar que “Les règles juridiques forment le premier élément du 

cadre de la vie économique”, e, invoca Murat, asseverando que “le cadre juridique commande dans une 

certaine mesure les choix économiques”. RIPERT, Georges. Aspects juridiques du capitalisme moderne. 
Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1951. p. 4-5. 

13A despeito de ter sido rotulada, neste caso, como objetiva. 
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concederem larga margem de discricionariedade ao julgador, normas de tipo aberto, como 

a boa-fé, atribuem poder demais ao Estado em detrimento da autonomia privada, além de 

desestimularem o cumprimento da lei, por lhes faltar a incisividade que induz certeza e, 

consequentemente, operacionalidade.  

Da perquirição zetética14 do dogma da boa-fé se concluiu que devem ser 

destacados de seu conceito os deveres que ela engloba, para aplicá-los como institutos 

autônomos, relegando-a a uma função residual. Do leque de deveres por ela englobados, 

interessa ao tema o dever de informar, que permite abordagem mais segura da disciplina da 

informação nos contratos, pois não carrega as incongruências intrínsecas da boa-fé, e é 

mais objetivo, porque despojado de fatores psicoemotivos, traduzindo melhor os atributos 

indispensáveis da relação contratual: confiança e confiabilidade. 

Confiança é a utilização racional da informação15 e, portanto a pressupõe. 

Estimula negócios, permite a previsão de resultados, e promove segurança.  

A crescente complexidade e impessoalidade das relações comerciais, o 

alargamento da esfera de atuação dos agentes que impôs distância entre as partes, a 

padronização dos contratos, a assimetria informacional, características inerentes à 

economia atual, incentivam o oportunismo e desestimulam o comprometimento das partes, 

exigindo atuação mais eficiente das instituições. Esses fatores conferem ao Direito maior 

importância, pois dele exigem a redução da incerteza, a promoção da confiança entre os 

agentes e a garantia da segurança jurídica. 

A despeito da questionável eficiência da boa-fé como indutora da troca de 

informações entre as partes, foi o padrão de conduta escolhido pelo sistema jurídico para 

balizar a interação dos contratantes, com a presumível finalidade de desestimular o 

oportunismo, incentivar a cooperação e o comprometimento dos agentes e assegurar a 

                                                

14 Zetética, termo cunhado por Theodor Viehweg, deriva do grego zetein, traduzido por perquirir, é método 
de investigação científica que focaliza mais as indagações do que as respostas, e não se prende a premissas 
absolutas e inatacáveis, que mesmo lhes servindo de ponto de partida, são susceptíveis de serem 
questionadas. Sempre aberto a críticas e mudanças, opõe-se à dogmática, derivado de dokein, que significa 
doutrinar, e é método mais fechado, preso a conceitos predeterminados, que não são questionados, porque 
erigidos a postulados absolutos. Tércio Ferraz retomou a distinção entre a zetética e a dogmática, 
mostrando que a dogmática jurídica parte de premissas indiscutíveis, ou pelo menos temporariamente 
estáveis, e vinculantes para o estudo, implicando, assim, renúncia ao postulado da pesquisa independente. 
O estudo dos fenômenos comporta a combinação dos dois métodos, mas sempre com a preponderância de 
um deles. Os juristas também se valem do método zetético, mas recorrem mais à dogmática, porque tendem 
a buscar respostas às indagações sempre dentro dos marcos da ordem jurídica vigente. FERRAZ JR., Tércio 
Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 
18-25, passim..  

15MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. op. cit., p. 385. 
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confiança recíproca. E quanto mais assimétrica a distribuição da informação no contrato, e 

mais nocivos os efeitos dessa disparidade, maior a exigência de boa-fé dos contratantes, até 

o grau máximo concebido para os contratos uberrimae fidei, que impõem às partes a mais 

estrita transparência e veracidade.  

Se a informação representa papel relevante nas relações contratuais em geral, no 

contrato de seguro é indispensável, por ser elemento essencial e necessário à determinação 

do risco a ser garantido e à fixação do prêmio. As peculiaridades do contrato de seguro 

recomendam maior controle da informação que o instrui, porque a assimetria 

informacional tende a aumentar demais os custos de transação e causar externalidades 

negativas para a comunidade de segurados, atingindo, por via reflexa, toda a sociedade. 

Não por acaso, o contrato de seguro é classificado como de máxima boa-fé, em todos os 

sistemas jurídicos de Common e Civil Law, revelando a importância da informação nesse 

tipo contratual.  

Sua característica mais relevante é a uberrima fides, ou máxima boa-fé. Como a 

honestidade e a ética, a boa-fé não comportaria, em tese, a gradação sugerida pelo 

superlativo, porque não faria sentido ser ligeiramente honesto e nem honestíssimo, pois 

quem não é 100% honesto, é desonesto. Assim, só se pode concluir que o superlativo que 

distingue a boa-fé nesse contrato é usado para enfatizar a imprescindibilidade de total 

transparência e absoluta veracidade, as quais se resumem no dever de informar, corolário 

do princípio da boa-fé.  

De acordo com o padrão que modela o contrato de seguro, o segurado têm o dever 

de informar todos os fatos e circunstâncias aptos a afetar o risco, desde que, obviamente, 

dele conhecidos, ainda que a informação não tenha sido requisitada. Como o segurado 

evidentemente sabe muito mais do risco incidente sobre seu próprio interesse do que o 

segurador, este dependerá das informações dele para a classificação do risco, as quais 

servirão de balizas para sua aceitação e para a tarifação do prêmio. Embora o dever de 

informar seja recíproco, vinculando também o segurador à transparência e à verdade, pela 

própria natureza e função do contrato de seguro, a maior nocividade da assimetria 

informacional é a que desfavorece o segurador, pois não afeta somente este, mas também a 

mutualidade.  

Se a regra é a máxima transparência e a absoluta veracidade, traduções do 

princípio da boa-fé superlativa, como sugerem a literalidade da lei e a interpretação 

sistemática das normas jurídicas atinentes ao instituto, deverá ser restritiva a interpretação 
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das exceções a este princípio, sejam estas legalmente previstas ou jurisprudencialmente 

criadas 16. Qualquer extravagância ou condescendência na exegese de eventuais omissões 

ou distorções da verdade afrontaria o princípio da máxima boa-fé que norteia a 

interpretação do contrato de seguro, o qual, se mitigado, abdicaria do superlativo que o 

distingue dos demais tipos contratuais, em relação aos quais a lei exige somente a boa-fé 

‘não-qualificada’. A uberrima fides, como atributo inerente à própria natureza desse tipo 

contratual, não comporta, a nosso ver, mitigação, sob pena de descaracterização do 

contrato. E, como a informação se prende ao cerne da operação econômica subjacente, 

afetando o cálculo do risco e a fixação do prêmio, e consequentemente, a mutualidade, diz 

respeito à função e à finalidade do instituto. Por isso, a interpretação teleológica também 

conduz à mesma conclusão, pois interpretar com benevolência o dever de informar, 

relevando seu descumprimento, compromete o equilíbrio do contrato de seguro e afeta sua 

finalidade sócio-econômica.  

Analisaram-se as premissas que orientam o dever de informar no contrato de 

seguro, e discutiram-se os critérios legais para sua aplicação, demonstrando-se sua 

inadequação em relação ao substrato econômico do contrato. Não faria sentido a exigência 

de comprovação da má-fé para caracterizar infração legal decorrente das omissões ou 

distorções da verdade, se tivesse sido expressamente adotado o dever de informar e não o 

padrão de boa-fé. A caracterização da quebra do dever dependeria objetivamente da falta 

de transparência e de veracidade, independentemente do elemento subjetivo.  

Questionou-se também a aplicação dogmática da boa-fé segundo a qual esta 

sempre se presume e reverte o ônus da prova, mesmo diante de outra presunção que lhe é 

logicamente antecedente: a de que o segurado conhece – ou deve conhecer - o risco 

incidente sobre seu próprio interesse, e sabe que deve descrevê-lo corretamente ao 

segurador, e, por isso, é ele que deve provar por que não o fez. E essa prova de seus 

motivos concerne ao elemento subjetivo. Reconsiderada a distribuição do ônus da prova, 

não se exigiria do segurador a absurda comprovação da má-fé da contraparte. A ele caberia 

apenas provar a ocorrência da omissão ou inexatidão e a relação desta com o risco 

garantido.  

Em suma, se a informação é base para a mensuração do risco e fixação do prêmio, 

a exigência de máxima transparência e veracidade é medida de proteção do fundo mútuo. 

                                                

16A rigor, por essa linha de raciocínio, nem poderiam ser criadas exceções pela jurisprudência. Temos, 
porém, que admiti-las na argumentação, porque já existem.  
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Por isso, não comporta as concessões permitidas pela lei nem a excessiva condescendência 

na sua aplicação, sob pena de incentivar o oportunismo dos agentes, antes e depois da 

contratação, aumentando os custos de transação e gerando externalidades. 
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