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Com o título acima referenciado, lembro, com muita saudade, do Encontro promovido 
na cidade de Campos do Jordão, nos dias 19 a 22 de novembro de 1992, quando o Tribunal de 
Alçada Cível do Estado do Rio de Janeiro e o Centro de Debates e Estudos (CEDES), então 
Presidido pelo eminente Juiz, à época, Dr. Roberto Wider, e com a participação ativa de 
diversos colegas vinculados à Companhia de Seguros tratou, em Seminário, de diversos temas 
vinculados à área securitária, resultando na Sinopse de um Relatório Geral dos Trabalhos,  
impresso em um opúsculo pelo EMERJ(Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro). 

Já, naquela ocasião, o tema “contrato de seguro” era objeto de curiosidade e estudo por 
parte de todos os operadores do direito, que se viam envolvidos por temas muitas vezes ainda 
pouco explorados nesta seara do direito. 

Dessarte, com a participação de colegas como Orlando Vicente Pereira, José Sollero 
Filho, Sérgio Cavalieri Filho, Salvador Cícero Velloso Pinto, Maria Leonor Baptista Jourdan, 
Rudi Loewenkron, Ivan Gontijo Júnior, Luiz Felipe Pellon e o autor desse artigo, se cuidou de 
levar a cabo temas intrincados e de alto interesse a todos os lidadores do direito, que se 
interessavam pela matéria fascinante que é o contrato de seguro. 

Coube a mim, na 2ª Conferência dissertar sobre “Suicídio – Acidentes Pessoais, com a 
participação de diversos questionamentos, após a palestra, de parte de inúmeros magistrados 
integrantes de vários Tribunais do país. 

O registro da 1ª Sessão contou com a abertura do Seminário pelo Presidente do 
CEDES, Dr. Roberto Wider, que “pronunciou palavras a propósito da crise geral do país 
afetando o Poder Judiciário,” lembrando que apenas 30% da população teriam acesso à justiça. 

Propugnando por providências imediatas para sanar a crise, o ilustre Presidente 
daquele Encontro exemplificou com a necessidade de criação dos Juizados de Pequenas Causas 
e a aproximação do Judiciário do jurisdicionado, promovendo o debate dos problemas com os 
diversos segmentos da sociedade. 

Ao azo, dizia o Presidente daquele Seminário, de que “não só a sentença seria a forma 
de solução dos conflitos de interesses, cabendo a mobilização de outros instrumentos, tais como 
a arbitragem e a conciliação”. Assim, diante dessa proposição a responsabilidade civil nos 
contratos de transporte teria sido lembrada como tema levado a cabo em seminário anterior 
promovido por aquele Centro de Estudos. 

Para o início dos trabalhos o Presidente convidou o colega Orlando Vicente Pereira 
para falar sobre “O Seguro, esse Desconhecido”, oportunidade em que foi feita uma rápida 
síntese da história do contrato de seguro, concluindo pela extrema necessidade de sua 
divulgação para esclarecimento do grande público, propiciando os benefícios do seguro, na 
transferência dos riscos e se evitando, com seu uso, muitos prejuízos e mortes, em favor da 



sociedade. Outrossim, se indagou se a concorrência dos maus seguradores e dos maus corretores 
seria uma prática válida. 

Após os debates da primeira conferência, proferi minha fala sobre “Suicídio – 
Acidentes Pessoais”. Esta palestra, consoante registro nestes anais, gravitou em torno da 
necessidade de um código de seguros, e a adoção da chamada cláusula da “incontestabilidade 
diferida”, adotando-se o princípio de que só após dois anos da contratação seria tornada 
incontestável a validade do seguro vinculado à morte de suicida, cabendo à seguradora 
comprovar a premeditação do suicida. Nos anais ficou consignado que mantive meu ponto de 
vista quanto a necessidade de um prazo de carência em sede de suicídio do segurado, malgrado 
o Plenário tenha se posicionado no sentido de que a premeditação não se definiria em função do 
maior ou menor tempo do contrato de seguro, mas em decorrência da prova, caso a caso. 

Em síntese, as conclusões foram: a) melhor sistematização do seguro com o código do 

seguro; b) adoção da claúsula de incontestabilidade diferida ; c) a premeditação do suicídio não 
se define em função do maior ou menor prazo do contrato, mas da prova da sua ocorrência pelos 
meios hábeis. 

Vejam os leitores, que, em verdade, o Código Civil de 2002 acabou adotando, 
integralmente, o posicionamento que tive por ocasião das propostas por mim lançadas no 
sobredito seminário, particularmente em relação ao prazo de carência, artigo 797 e a claúsula de 
incontestabilidade diferida, artigo 798 do mesmo diploma legal. 

Quanto ao Código de Seguros, os deputados integrantes da Comissão de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio aprovaram, à unanimidade, o parecer favorável ao 
Projeto de Lei nº 3.555, que sistematiza a legislação securitária privada. 

Em seguida, ainda no primeiro bloco, tivemos a conferência do saudoso amigo José 
Sollero Filho, que tratou do tema da “Fraude no Seguro” Assim, partindo de inúmeros casos 
concretos, concluiu pela necessidade de se aprofundar no estudo da prova indiciária. 
Em seguida, o eminente magistrado Sérgio Cavalieri Filho, expôs sobre “ As Declarações do 
Proponente no Seguro de Vida em Grupo”, concluindo pela aplicação prática do artigo 1.444 do 
Código Civil de l.917, que exigia prova inequívoca de má fé na declaração do segurado e o nexo 
de causalidade entre essa e o resultado fatal do sinistro. Hoje, a boa fé objetiva está prevista no 
contrato de seguro no artigo 765 e a má fé no artigo 766 do atual Código Civil. 

Na segunda parte do Seminário, o Dr. Salvador Cícero Velloso Pinto, discorreu sobre 
o “Seguro Obrigatório de Veículos em Face da Nova Legislação”. O palestrante em comento 
aduziu que as seguradoras não tratavam diretamente do contrato de seguro (DPVAT), pois só 
lidariam com as conseqüências do seguro, mas um seguro imposto por lei, pago com a própria 
licença do automóvel (IPVA). Entendeu, à época, que este seguro teria deixado de ser um 
seguro de responsabilidade civil para ser um seguro de responsabilidade social. Cuidou de 
esclarecer que era constituído um “pool” de seguradoras, para, em consórcio, compor a 
indenização dos sinistros, além dos defeitos apontados na elaboração da Lei 8.441 de l.992, que 

alterava artigos da Lei nº 6.194/74, quanto ao seguro de responsabilidade legalmente obrigatório 
o nosso código civil normatizou esta regra em seu artigo 788. 

De imediato, ouviu-se a palestra da Dra. Maria Leonor Baptista Jourdan que falou 
sobre o tema “Dos Contratos de Seguro Saúde”. 

A conferencista acima referenciada ressaltou as três espécies de empresas que se 
dedicavam ao seguro saúde, vale dizer, as cooperativas, as empresas beneficientes e as empresas 
propriamente de seguro saúde. Criticou a falta de regulamentação deste ramo securitário, 



previsto no Decreto-Lei nº 73/66, além da pressão das entidades que fiscalizavam à época o 
referido mercado de assistência à saúde. 

Atualmente, esta matéria está disciplinada na Lei 9956/98, com suas alterações, que 
trata dos planos de saúde e no artigo 129 do Decreto-Lei nº 73/66, que cuida do seguro saúde. 

A exposição do juiz Rudi Loewenkron sobre “O Beneficiário do Seguro de Vida, face 
ao Divórcio e a União Estável” começou pelo conferencista assinalando a morosidade da lei em 
reconhecer os avanços da sociedade, em termos de recepção de conquistas, como a sociedade de 
fato entre pessoas de sexos distintos (família de fato). Assim este reconhecimento teria se dado 
pelo trabalho afanoso dos Tribunais, decidindo sobre a dissolução de tais sociedades. O 
palestrante, ainda, teceu considerações sobre as doações à concubina e a separação do casal 
justificando a tutela constitucional à pretendida união estável. Hoje o tema é versado no artigo 
793 do CC de 2002. 

A penúltima palestra daquele evento contou com a participação do Dr. Ivan Gontijo 
Júnior que discorreu sobre a “Indeterminação do Beneficiário no Seguro de Pessoas – O Alvará 
Judicial e os seus Limites”. 

Falou o sobredito conferencista do Decreto-Lei nº 5.384/43, que, atualmente está 
incorporado no nosso Código Civil através de seu artigo 792. Quanto ao alvará preconizou que 
na hipótese de dúvida da seguradora a quem pagar seria de bom alvitre a ação consignatória, 
que, aliás, permanece sendo o melhor remédio nestas hipóteses até os dias de hoje. 

Por fim, a palestra do Dr. Luis Felipe Pellon, que tratou das “Questões Atuais no 
Seguro de Automóveis”. Dissertou sobre o valor médio de mercado de veículos e a diferença da 
taxação do seguro nos grandes centros urbanos, assim como no abuso de álcool e tóxicos pelo 
condutor do veículo segurado. Por fim, abordou à falta de habilitação do motorista do carro 
segurado. 

Vejam os caros leitores, que nesta singela homenagem a meus pares de atividade 
profissional de antanho registro fatos que, ainda hoje, preocupam o mercado de seguros pela 
desinformação de muitos segmentos de nossa sociedade. 

É por isto e por todas estas rápidas considerações que o seguro ainda continua muitas 
vezes sendo esse desconhecido!!! 
 
 
 


