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I. Premissa: a regulação do sinistro está na fase da execução da relação 

contratual, leva ao seu adimplemento; vigora a boa-fé in executivis como 

norma jurídica

II.  Contrato de seguro

III. Fase de regulação do sinistro.

Plano



I. Boa-fé

 Designa uma norma jurídica 

Normativa (“boa-fé objetiva”): Estado de fato (“boa-fé subjetiva":

 Designa um estado de fato 

 Imposição do Ordenamento aos 
sujeitos da relação contratual 
securitária

 Pressuposto de incidência 
(“elemento do suporte fático”) 
de outras normas jurídicas

• Fenômeno externo ao sujeito 

• Ordenamento impõe deveres jurídicos

• Fenômeno interno ao sujeito 
Convicção de estar agindo de 
acordo com o Direito



II. Contrato de seguro

 Atividades em proveito alheio graus variados de fidúcia

 Agir em proveito alheio está no núcleo finalístico de contratos que contêm 

«obrigação de garantia»

A garantia é a própria prestação principal



II. Contrato de seguro

 Finalidade  garantir o interesse alheio 

 Contrato fundamentalmente complexo

• variedade de fontes 

• diversidade de modalidades de seguro

• peculiaridades de sua fase pré-contratual 

• características da fase de seu desenvolvimento 



III. Fase de regulação do sinistro

 Regulação = procedimento investigativo de interesse comum do segurado e do 

segurador  integra prestação devida pelo segurador ao titular da pretensão 

indenizatória 

 «Participação leal» das partes

 Constitui um “processo de avaliação de causas, consequências, circunstâncias e apuração
dos prejuízos sofridos pelo segurado, e da existência ou não da obrigação ada seguradora
de indenizar o segurado ou o beneficiário”

Está na fase de execução do contrato (boa fé in executivis)
Desenvolvimento dos deveres e das obrigações gerados pelo contrato de seguro



III. Fase de regulação do sinistro

 Deveres específicos gerados pela incidência da boa-fé:

(i) Dever de isenção ou imparcialidade;

(ii) Dever de veracidade;

(iii) Dever de informação.



III. Fase de regulação do sinistro

 Regulador

• «Elo» entre os figurantes 

• Isenção técnica em seu mister  interesse comum coenvolto no procedimento

• “Caráter” de arbitramento

• Buscar solução amigável e não recair em procrastinação

(i) Dever de isenção ou imparcialidade



III. Fase de regulação do sinistro

 Regulador  conclusões fundamentadas, com correção 

(veracidade) e informação precisa e completa

(ii) Dever de veracidade



III. Fase de regulação do sinistro

 Acompanha todo o desenvolvimento do contrato  da fase de execução à pós-

contratual

 Trava à «caleidoscópica gama» de comportamentos oportunistas

(ii) Dever de informação



III. Fase de regulação do sinistro

 Função integrativa da Boa-fé  preencher lacunas que só se apresentam como tais 

no momento posterior ao sinistro

 Função corretiva da Boa-fé  veda: 

(ii) Dever de informação

• o escudar-se em formalismos exacerbados prejudiciais às legítimas expectativas 

do outro contratante

• «práticas oportunistas e vexatórias na fase da gestão e liquidação do sinistro»

• comportamentos contraditórios 



Conclusão

 Princípio da Boa-fé

• «Governo da discricionariedade» da companhia seguradora e do regulador na 

regulação do sinistro e gestão da indenização



MUITO OBRIGADA!

VII Fórum de Direito de Seguro José Sollero Filho

São Paulo, 19 de outubro de 2017

Prof.ª Dr.ª Judith Martins-Costa


