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RESUMO 

SOUZA, Bárbara Bassani de. Seguro de Responsabilidade Civil: Polêmicas e Desafios. 

2018. 279 p. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 

O seguro de responsabilidade civil é extremamente relevante como instrumento de proteção, 

e o âmbito de sua cobertura enfrenta desafios constantes diante dos novos riscos a que a 

sociedade está sujeita. O objetivo da presente tese é traçar os principais aspectos 

relacionados ao contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, sua evolução 

normativa, natureza jurídica e conceito, à luz da legislação securitária, tanto no âmbito civil 

como no âmbito regulatório, para então, tratar, brevemente, de algumas das suas principais 

modalidades como o seguro de responsabilidade civil geral, o seguro de responsabilidade 

civil profissional (E&O), e o seguro para executivos e administradores (D&O), além de 

discorrer acerca de algumas das principais polêmicas relacionadas aos seguros de 

responsabilidade civil, de forma geral, entre as quais, destacam-se:  o conceito de sinistro; o 

descumprimento pelo segurado de seus deveres; a vedação legal do segurado transacionar 

com o terceiro sem a anuência da seguradora; o pagamento da indenização ao terceiro 

prejudicado e a inexistência de relação entre a seguradora e o terceiro; a possibilidade do 

exercício de sub-rogação e contra quem ela será exercida; a prescrição da pretensão do 

segurado em face da seguradora e a do terceiro para com o segurado; além de discussões 

envolvendo coberturas e exclusões, diante dos riscos cibernéticos e dos novos tipos de dano. 

Considerando a intensa litigiosidade que permeia o tema, a tese aborda, também, algumas 

discussões processuais acerca da inexistência de relação jurídica entre a seguradora e o 

terceiro prejudicado, no tocante à ação direta e à denunciação da lide, além da possibilidade 

de os conflitos serem dirimidos por arbitragem. Ao final, são analisados os dispositivos que 

tratam do tema no projeto de lei de seguros em trâmite no Senado Federal (PLC nº 29/2017) 

e, propõe-se algumas alterações pontuais em dispositivos constantes no Código Civil.  

Palavras-chave: Seguro de Responsabilidade Civil. Características. Espécies. Polêmicas. 

Novos Riscos. Solução de Conflitos. Projeto de Lei.   
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ABSTRACT 

 

SOUZA, Bárbara Bassani de. Liability Insurance: Controversies and Challenges. 2018. 279 

p. Thesis (Ph.D. in Civil Law) – School of Law of the University of São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

Civil liability insurance is extremely relevant as a protection instrument, and the scope of its 

coverage faces constant challenges in view of the new risks to which society is subject. The 

purpose of this thesis is to outline the main aspects related to the civil liability insurance 

contract, its normative evolution, legal nature and concept, in the light of the security 

legislation, both in the civil scope and in the regulatory scope, and then to deal briefly with 

some of its main modalities such as general civil liability insurance, professional liability 

insurance (E&O), and insurance for directors and officers (D&O), in addition to discussing 

some of the main controversies related to civil liability insurance, in general, among which 

are: the concept of loss; the non-compliance by the insured of his duties; the legal prohibition 

of the insured to transact with the third party without the consent of the insurer; the payment 

of compensation to the third party injured and the inexistence of relationship between the 

insurer and the third party; the possibility of the exercise of subrogation and against whom 

it will be exercised; the Statute of Limitations of the claim of the insured against the insurer 

and that of the third party towards the insured; as well as discussions involving coverage and 

exclusions, in view of the cybernetic risks and the new types of damage. Considering the 

intense litigation that encompasses the subject, the thesis also addresses some procedural 

discussions about the inexistence of legal relationship between the insurer and the third party 

injured, regarding direct lawsuit and third party action, besides the possibility of conflicts 

being solved by arbitration. Finally, the regulation that deals with this issue is analyzed in 

the insurance bill of law is currently being processed by the Federal Senate (PLC nº 

29/2017), and the thesis suggests some specific changes in current rules in the Civil Code. 

 

Key words: Liability insurance. Characteristics. Species. Controversies. New Risks. 

Conflict Resolution. Bill of Law. 
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RIASSUNTO 

SOUZA, Bárbara Bassani de. Assicurazione di Responsabilità Civile: Polemiche e Sfide. 

2018. 279 p. Tesi di Dottorato - Facoltà di Diritto, Università di São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

L'assicurazione di responsabilità civile è estremamente rilevante come strumento di 

protezione e la portata della sua copertura deve affrontare sfide costanti in vista dei nuovi 

rischi a cui è soggetta la società. Lo scopo di questa tesi è quello di delineare gli aspetti 

principali relativi al contratto di assicurazione di responsabilità civile facoltativa, la sua 

evoluzione normativa, la natura giuridica e il concetto, alla luce della legislazione sulla 

sicurezza, sia civile che normativa, alcune delle sue principali modalità come assicurazione 

di responsabilità civile, assicurazione di responsabilità professionale (E&O) e assicurazione 

per dirigenti e amministratori (D&O), oltre a discutere alcune delle principali controversie 

relative all'assicurazione di responsabilità civile civile, in generale, tra cui spiccano i 

seguenti: il concetto di sinistro; l'inosservanza da parte dell'assicurato delle sue funzioni; la 

recinzione legale dell'assicurato di trattare con la terza parte senza il consenso 

dell'assicuratore; il pagamento del risarcimento al terzo infortunato e l'inesistenza del 

rapporto tra l'assicuratore e la terza parte; la possibilità di esercitare surrogazione e contro 

chi sarà esercitata; la prescrizione del credito dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore e 

quello della terza parte nei confronti dell'assicurato; oltre alle discussioni riguardanti le 

coperture e le esclusioni, in considerazione dei rischi cibernetici e dei nuovi tipi di danni. 

Considerando l'intenso contenzioso che permea l'argomento, la tesi affronta anche alcune 

discussioni procedurali sull'inesistenza del rapporto giuridico tra l'assicuratore e la terza 

parte coinvolta, riguardo all'azione diretta e alla chiamata in garanzia, oltre alla possibilità 

che i conflitti siano risolti dall'arbitrato. Alla fine, i meccanismi che trattano questo problema 

sono analizzati nel progetto di legge sulle assicurazioni attualmente in fase di elaborazione 

da parte del Senato Federale (PLC nº 29/2017), e vengono proposte alcune modifiche 

specifiche nelle disposizioni contenute nel Codice Civile. 

Parole Chiave: Assicurazione di Responsabilità Civile. Caratteristiche. Specie. Polemiche. 

Nuovi Rischi. Risoluzione dei Conflitti. Progetto di Legge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado securitário cresce cada vez mais e tende a crescer muito ainda mesmo 

diante do atual cenário econômico do país1, tendo em vista que o seguro é um instrumento 

necessário, justamente, para a repartição dos riscos e o equilíbrio financeiro.  

Entre tantas espécies, o seguro de responsabilidade civil é um dos mais relevantes 

como instrumento de proteção à disposição da sociedade, pelo qual a seguradora garante o 

pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, em razão de sua 

responsabilidade civil. 

São muitos os seguros de responsabilidade civil, especialmente, em relação à 

clássica divisão entre aqueles obrigatórios (cuja contratação é imposta por lei) e facultativos 

(cuja contratação é mera liberalidade do segurado). Vale notar que os seguros de contratação 

facultativa são cada vez mais exigidos como condição para a celebração de alguns negócios, 

seja em licitações, seja por empresas privadas, ou até mesmo por clientes. 

É cada vez mais comum nos depararmos com cláusulas em editais ou em contratos 

dos mais diversos tipos (como os de empreitada e armazéns, por exemplo) que exigem a 

contratação de um seguro de responsabilidade civil para garantir os danos causados pelo 

contratado a terceiros. Igualmente, existem grandes grupos empresariais que apenas 

contratam escritórios de advocacia se esses estiverem cobertos pelo seguro de 

responsabilidade civil por erros e omissões. O mesmo ocorre com hospitais e clínicas de 

tratamento.  

Atualmente, um dos seguros de responsabilidade civil de maior evidência é o seguro 

D&O - Directors and Officers, que tem como objetivo proteger o patrimônio das pessoas 

físicas que ocupam cargos ou funções diretivas na empresa. Com a responsabilização da 

                                                           
1 “6,5% do PIB brasileiro em 2017 equivale ao mercado de seguros, composto por 118 seguradoras, 137 

empresas de resseguro, 18 empresas de capitalização, 90 mil corretores de seguros, 1.053 operadoras de saúde 

suplementar e 18 entidades abertas de previdência complementar. Somente em seguros de danos, foram pagos 

mais de R$ 35,9 bilhões em indenizações.” (Disponível em: 

<https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/cnseg_setor_seguros_2017.pdf>. Acesso em 3 

Junho. 2018).  
 

 

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/cnseg_setor_seguros_2017.pdf
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pessoa física pelos atos praticados no exercício de suas funções diretivas, referido seguro é, 

muitas vezes, exigido pelos diretores e administradores antes de aceitarem o cargo. Ainda, 

tal seguro ganhou maior evidência, além do aumento de sinistralidade com as investigações 

conhecidas como “Operação Lava – Jato”, entre outras, recentemente, deflagradas no país. 

Nesse diapasão, o estudo do tema tem por motivação a indispensabilidade da 

contratação de um seguro de responsabilidade civil como instrumento de proteção à 

sociedade, como também as inúmeras ações judiciais propostas por terceiros prejudicados 

em que há a denunciação da lide à seguradora, para fazer frente ao pagamento da indenização 

securitária com a natureza de reembolso ao seu segurado, como também analisar todas as 

hipóteses legais, para que seja encontrada solução justa e equânime às questões práticas a 

serem estudadas, propiciando que o contrato de seguro alcance o seu fim. 

Devido à amplitude do tema e da variação dos ramos de seguro de responsabilidade 

civil, a pesquisa será limitada aos seguros facultativos de responsabilidade civil, com a 

abordagem de algumas de suas principais questões controversas e, também, de alguns 

desafios em razão dos novos riscos a que a sociedade está exposta. 

Nesse sentido, serão tecidas breves considerações quanto à evolução histórica 

normativa do seguro de responsabilidade civil e, na sequência, serão abordados os aspectos 

desse seguro, bem como as suas principais modalidades, como o seguro de responsabilidade 

civil geral, o seguro de responsabilidade civil profissional (E&O), e o seguro para executivos 

e administradores (D&O). Não se tem a pretensão de detalhar as peculiaridades de cada uma 

das referidas modalidades, mas tão somente situar o leitor para demonstrar a aplicação e 

relevância do estudo do tema.   

Em seguida, serão desenvolvidas algumas das principais polêmicas em razão de 

previsões e lacunas legislativas, bem como situações práticas envolvendo coberturas e 

exclusões relacionadas aos seguros de responsabilidade civil, de forma geral. Com relação 

às referidas polêmicas, destacam-se:  (i) o conceito de sinistro; (ii) o descumprimento pelo 

segurado de seus deveres; (iii) a vedação legal do segurado transacionar com o terceiro sem 

a anuência da seguradora; (iv) o pagamento da indenização ao terceiro prejudicado e a 

inexistência de relação entre a seguradora e o terceiro; (v) a possibilidade do exercício de 

sub-rogação e contra quem ela será exercida; (vi) a prescrição da pretensão do segurado em 

face da seguradora e a do terceiro para com o segurado; (vii) além de discussões envolvendo 

coberturas e exclusões, como a questão da multa e dos custos de defesa.  
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Serão abordados exemplos práticos para verificar a correção ou não do 

posicionamento administrativo praticado pelas seguradoras quando da regulação dos 

sinistros de responsabilidade civil geral e profissional, abordando, também, questões 

jurisprudenciais acerca do tema e sua repercussão, de forma que seja apresentada uma 

conclusão justa e possível à luz do ordenamento jurídico. 

A base do estudo está pautada, principalmente, na legislação securitária, tanto no 

âmbito civil como no âmbito regulatório (Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP), além de conceitos e regramentos que 

permeiam o estudo da responsabilidade civil no âmbito do Direito Civil. 

Objetiva-se abordar conceitos importantes que envolvam dano material, moral e 

indenização a título da perda de uma chance, sempre com enfoque no seguro de 

responsabilidade civil, bem como os desafios frente aos novos riscos que a sociedade já 

enfrenta, como a questão dos riscos cibernéticos, entre tantos outros.  

Além disso, serão elucidados os meios de solução de conflitos no âmbito judicial e 

na arbitragem para dirimir controvérsias, tratando da questão acerca da possibilidade ou não 

da ação direta do terceiro em face da seguradora, além de entendimentos doutrinário e 

jurisprudencial acerca do tema no direito brasileiro e estrangeiro em países como Itália, 

Portugal, França, Reino Unido, Alemanha e Argentina. 

Feito isso, serão demonstradas as modificações previstas para o ramo do seguro de 

responsabilidade civil no Projeto de Lei de Seguros (PLC nº 29/2017), em trâmite no Senado 

Federal, a partir de uma análise geral da motivação do referido Projeto, e do estudo dos 

artigos com impacto direto e, também, indireto, nessa espécie securitária, com as 

considerações para a necessária supressão das previsões contidas nele. Ao final, propõe-se 

modificações pontuais nos dispositivos em vigor no Código Civil, na tentativa de solucionar 

algumas das polêmicas analisadas.   

Destarte, a pesquisa a ser realizada tem extrema importância para a compreensão 

do estudo do seguro de responsabilidade civil, por envolver questões atuais, uma vez que 

além de abordar aspectos ainda não consagrados pacificamente pelos tribunais, o próprio 

texto da lei revela-se insuficiente para abranger todas as situações práticas, já que o Código 

Civil trata do assunto em apenas dois artigos e a legislação regulatória no âmbito SUSEP é 

bastante lacunosa. Isso tendo em vista que existem normas gerais aplicáveis a todo e 
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qualquer seguro de danos, entre os quais se incluem os seguros de responsabilidade civil, e 

apenas uma Circular SUSEP específica para tratar do seguro de responsabilidade civil geral 

(Circular SUSEP nº 437/12), além de uma recente norma para tratar do seguro D&O 

(Circular SUSEP nº 553/17), inexistindo normas próprias sobre os seguros de 

responsabilidade civil profissional, ou seguro de responsabilidade civil ambiental, por 

exemplo, muito embora a própria necessidade de existir regra específica para todas as 

espécies existentes já seja questionável por si.  

Enfim, espera-se que a leitura possibilite uma árdua reflexão sobre o contrato de 

seguro de responsabilidade civil e contribua para solucionar questões de ordem prática, 

enfrentadas com frequência pelas seguradoras, pelos segurados e pelas vítimas (terceiros 

prejudicados), mas tratadas de forma extremamente escassa pela doutrina, o que justifica não 

apenas a escolha do tema como, também, revela a contribuição original à ciência brasileira 

por abordar pontos atuais, cujo enfrentamento, até então, não havia sido realizado na forma 

exposta nos Capítulos a seguir. 
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9. CONCLUSÕES 

A partir da análise realizada, são elencadas as conclusões a seguir expostas.  

1. Os movimentos históricos e a evolução da vida moderna contribuíram para 

modificações importantes em relação ao conceito da responsabilidade civil (antes fundada 

na culpa, chegando ao risco, discutindo-se a reparação sem danos nos dias de hoje). Nesse 

contexto, o seguro de responsabilidade civil foi ganhando cada vez maior dimensão, seja no 

âmbito dos seguros obrigatórios, seja no dos facultativos, sendo de extrema importância.  

2. No Código Civil de 1916, não havia nenhum artigo destinado a seguros de 

responsabilidade civil, sendo aplicáveis, no que era cabível, as regras previstas para os 

seguros de danos, tendo em vista que pertencem a essa macro espécie em oposição aos 

seguros de pessoas. No Código Civil atual, a referida espécie securitária passou a ser 

regulamentada em apenas dois artigos, permanecendo a aplicação, no que cabível, com 

relação aos seguros de danos. Existem, ainda, algumas legislações esparsas para tratar de 

seguros obrigatórios, cuja contratação é imposta por lei, sob pena das sanções cabíveis. 

Portanto, o Código Civil é bastante conciso em relação aos seguros de responsabilidade civil 

e, por certo, não esgota todas as problemáticas concernentes ao assunto.  

3. No âmbito regulatório SUSEP, por outro lado, existem inúmeras normas 

específicas seja para tratar dos seguros obrigatórios, seja para tratar dos seguros facultativos 

do ramo de responsabilidade civil (cuja contratação não é imposta por lei, apesar da sua 

relevância), cujo estudo da presente tese limitou-se, considerando a inviabilidade de detalhar 

todas as espécies que permeiam o seguro de responsabilidade civil. Assim, quando se falar 

em seguro de responsabilidade civil (apenas), leia-se, facultativo. 

4. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas 

e danos devidos pelo segurado a terceiro, ou seja, tem como função indenizar o segurado, 

tutelando o seu patrimônio. Tal como todo seguro, seus elementos são o interesse (a ideia de 

preservação do patrimônio do segurado), o risco (a possibilidade de o segurado vir a ser 

responsabilizado civilmente pelos danos causados ao terceiro prejudicado), o prêmio (a 

contraprestação paga pelo seguro), a garantia (o dever de a seguradora garantir contra o risco 

durante o período determinado) e a indenização securitária (devida pela seguradora quando 

o segurado for responsabilizado civilmente por danos causados a terceiros ou, ainda, para 

defender o segurado contra as acusações que lhe são feitas, ainda que não haja 

responsabilidade perante as mesmas). 
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5. O terceiro não é parte no seguro de responsabilidade civil porque não tem 

qualquer relação com a seguradora na fase pré-contratual e jamais contrata o seguro, muito 

embora possa ter com a seguradora alguma relação na fase de regulação de sinistro, 

especialmente, se houver pagamento direto da indenização securitária pela seguradora ao 

terceiro. 

6. São muitas as espécies de seguro de responsabilidade civil, com destaque para 

(i) seguro de responsabilidade civil geral, regulamentado pela Circular SUSEP nº 437/2012; 

(ii) seguro de responsabilidade civil dos diretores e administradores (D&O), recentemente, 

regulamentado pela Circular SUSEP nº 553/2017; (iii) seguro de responsabilidade civil 

profissional (E&O); e (iv) seguro de responsabilidade civil ambiental, sendo que esses dois 

últimos não estão regulados de forma específica, sendo aplicáveis, no que for cabível, as 

regras previstas para o seguro de responsabilidade civil geral, embora pertençam a ramos 

distintos. Em todas as espécies em questão, as apólices poderão ser contratadas à base de 

ocorrência, ou à base de reclamações, embora nos seguros de D&O e E&O, por exemplo, 

seja mais comum a contratação de apólices à base de reclamações.  

 7. A larga abrangência do seguro de responsabilidade civil faz com que surjam 

diversas questões práticas que resultam em algumas das principais polêmicas, que permeiam 

essa espécie, cujas soluções não são dadas pelo legislador, tampouco pelo órgão regulador 

de seguros. Entre as principais polêmicas, destacam-se: (i) o descumprimento pelo segurado 

de seus deveres e os seus reflexos na cobertura securitária; (ii) a vedação da transação entre 

o segurado e o terceiro prejudicado sem a anuência da seguradora e a extensão do direito da 

seguradora de negociar com o seu segurado a respeito do exercício da sua defesa, em juízo 

ou fora dele; (iii) a possibilidade da indenização securitária ser paga diretamente ao terceiro 

prejudicado;  (iv) a possibilidade de a seguradora sub-rogar-se nos direitos do segurado; (v) 

o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora; e (vi) as discussões que 

envolvem algumas coberturas e exclusões. 

8. No artigo 787, do Código Civil, o legislador, além de definir o seguro de 

responsabilidade civil, estabelece algumas regras. O §1º, do referido artigo, trata da 

necessidade de o segurado comunicar a seguradora acerca da expectativa do sinistro, o que 

é de fundamental relevância, sob pena de perda do direito à indenização. Trata-se de um dos 

deveres mais importantes do segurado. Apesar da clareza da norma, é bastante controverso 

o momento em que o segurado tem conhecimento das consequências de seu ato, para 
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configurar a necessidade de comunicar a seguradora, no âmbito administrativo. 

Diferentemente, no âmbito judicial, o momento em que o segurado é citado para se defender 

da demanda ajuizada por terceiro, configura o momento em que tem ciência acerca da 

expectativa de sinistro.  

9. O sinistro, no seguro de responsabilidade civil, é a responsabilidade do segurado 

pelos danos causados a terceiro, observados os momentos que o antecedem (o dano do 

terceiro, a reclamação do terceiro contra o segurado), daí a importância da teoria do ato 

complexo para justificá-lo. Emanam dois deveres essenciais dessa espécie, consistentes no 

dever do segurado em comunicar ao segurador tão logo saiba das consequências de ato seu, 

suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia e o dever do segurado dar 

ciência da lide ao segurador, quando intentada a ação contra ele. Assim, não apenas a 

comunicação do sinistro, como também a comunicação da expectativa de sinistro revela-se 

fundamental, cujo descumprimento pode ser extremamente prejudicial.  

10. O caráter fundamental da referida comunicação pode ser visto em outras 

legislações. Na Itália, há um prazo bastante exíguo de três dias para o segurado notificar a 

reclamação à seguradora, sendo a notificação dispensável se a seguradora intervir dentro do 

referido prazo. Do mesmo modo, se vê o prazo de três dias na Argentina. Já, na Espanha, 

existe a regra geral de que o segurado tem sete dias para comunicar o sinistro à seguradora, 

salvo quando for estipulado prazo maior em benefício do segurado ou quando a apólice 

mencionar que a comunicação deve ser feita o mais rápido possível, sem estipular um prazo 

específico em dias (o que é muito comum). Na Alemanha, a legislação menciona o prazo de 

uma semana. 

11. A nossa legislação, acertadamente, é rigorosa quanto à celebração de transação, 

vedando que o segurado e o terceiro prejudicado transacionem sem a anuência da 

seguradora, regra essa repetida nos clausulados das apólices de responsabilidade civil. 

Apesar disso, em alguns casos, são noticiados acordos realizados entre o segurado e o 

terceiro prejudicado, sem que a seguradora tenha conhecimento. Nesse sentido, há julgados 

que ignoram a letra da lei e as disposições contratuais e compelem a seguradora ao 

pagamento do reembolso ao segurado. 

12. A relativização da vedação da celebração de transação pelo segurado com o 

terceiro revela-se defensável, casuisticamente (isto é, a depender do caso concreto), porque 

a própria demora da seguradora no envio de uma resposta acerca da autorização do acordo 
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ou do valor da alçada, gerada pela falta de celeridade na regulação do sinistro, pode ser 

contrária à necessidade de mitigação do dano, dever a que, igualmente, está obrigado o 

segurado. Da mesma forma, há de ser considerada a hipótese de a seguradora autorizar e 

recomendar o acordo, mas o segurado não tem interesse em realizá-lo por temer que isso 

implique o reconhecimento de sua responsabilidade, causando prejuízo a ele mesmo e à 

seguradora, hipótese em que, naturalmente, a seguradora deverá responder no limite do valor 

que havia ofertado a título de acordo.   

13. Apesar de o terceiro não ser parte no contrato de seguro, é possível que a 

indenização securitária seja paga diretamente a ele, como uma facilidade na dinâmica do 

recebimento de valores, propiciando maior celeridade do ponto de vista prático, que não se 

confunde, portanto, com a possibilidade de ação direta por parte do terceiro em face da 

seguradora, muito embora, a partir do momento em que a seguradora realizar o pagamento 

ao terceiro, na esfera administrativa, inicia com ele uma relação.  

14. Como no seguro de responsabilidade civil, o principal objetivo é garantir o 

patrimônio do segurado, contra os danos causados por ele, a sub-rogação fica sem efeito 

prático, na maioria das vezes, já que a seguradora não irá exercê-la contra o próprio segurado. 

Todavia, não é à toa que os clausulados fazem menção à possibilidade da sub-rogação 

mesmo nessa espécie securitária, já que existem situações em que ela pode operar, 

especialmente, quando houver mais de um responsável pelo dano, embora ocorra com menor 

frequência do que em outros seguros de danos.  

15. Quanto à prescrição ânua da pretensão do segurado em face da seguradora, o 

Código Civil é bastante claro ao estabelecer como marco inicial a data em que o segurado é 

citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou a data 

que a este indeniza, com a anuência do segurador. O prazo estabelecido pelo legislador deve 

permanecer intacto mesmo nos casos de indeferimento ou ausência de cabimento da 

denunciação da lide. A grande questão é que o seguro de responsabilidade civil está 

relacionado à própria responsabilidade civil do segurado, razão pela qual as provisões 

técnicas da seguradora devem considerar o tempo que o terceiro tem para exercer a sua 

pretensão em face do segurado, que, na maioria das vezes, é muito maior do que o prazo 

ânuo prescricional estabelecido para a relação securitária.  

16. Outra questão interessante, envolvendo a prescrição é quando a seguradora 

exerce a sub-rogação nos direitos e ações do segurado, ficando a seguradora sujeita aos 
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mesmos prazos prescricionais a que seu segurado teria contra o causador do dano. A 

discussão, aqui, não abrange o prazo em si, mas o marco inicial do mesmo, tendo em vista 

que a sub-rogação somente se materializa com o pagamento da indenização securitária, não 

podendo ser considerado o mesmo marco inicial para a contagem do prazo que o segurado 

teria contra o causador do dano, sob pena de inviabilizar a própria sub-rogação da 

seguradora. Em outras palavras, tratando-se de sub-rogação da seguradora, o prazo 

prescricional é sempre o mesmo que seu segurado teria contra o causador do dano. Porém, 

o marco inicial para a contagem do referido prazo é a data do pagamento da indenização 

securitária ao segurado. 

17. As coberturas e exclusões em uma apólice de responsabilidade civil são 

inúmeras e dependem do ramo do seguro (responsabilidade civil geral, profissional, D&O, 

ambiental, etc.) e, também, dos interesses comerciais de cada seguradora, que, conforme o 

apetite para determinado risco pode optar por cobrir algo, que, comumente, estaria excluído, 

mediante o recebimento de prêmio adicional específico para tanto. Enfim, depende muito da 

situação concreta e da subscrição do risco.  

18. Na maioria das vezes, a discussão que envolve a exclusão não está no tipo do 

risco excluído em si, mas na redação da cláusula, ou, na falta de compatibilidade entre as 

condições gerais, especiais e particulares, ou, ainda, na comunicação inadequada ao 

segurado acerca da existência de determinada exclusão, quando da contratação do seguro.  

19. São inúmeros os desafios do seguro de responsabilidade civil, especialmente, 

considerando os riscos a que a sociedade moderna está sujeita, bem como a nova 

classificação de danos que não estão enquadrados de forma inequívoca nas apólices. É digno 

de destaque a evolução tecnológica e os riscos cibernéticos, a responsabilidade civil sem 

dano, a indenização pelo tempo perdido, os danos sociais, existenciais, e a perda de uma 

chance.  

20. Com relação aos riscos cibernéticos, embora a cobertura ainda seja, 

timidamente, oferecida no país, já existem apólices contemplando-os e mesclando-os com 

coberturas próprias de responsabilidade civil. A responsabilidade civil sem dano, por sua 

vez, embora seja vista como um mecanismo indenizatório para não estimular a conduta 

irregular, dificilmente, encontrará cobertura nas apólices de responsabilidade civil, já que a 

indenização securitária, via de regra, necessita da existência e da mensuração do dano.  
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21. Quanto aos danos sociais, existenciais e indenização concedida a título de perda 

de uma chance, prevalece a discussão acerca do enquadramento dos mesmos como uma 

categoria própria e, se assim for entendido, poderão não encontrar amparo nas apólices de 

seguro de responsabilidade civil, as quais, em linhas gerais, não trazem o conceito, tampouco 

a cobertura para referidos tipos de danos. Apesar disso, desde que, devidamente precificado, 

nada impede que as seguradoras optem por oferecer cobertura a esses danos de forma 

específica e com definições segregadas para cada um deles. Por outro lado, se a condenação 

do segurado mencionar, claramente, que os danos sociais, existenciais e a indenização 

concedida a título de perda de uma chance não integram categoria própria, e forem 

classificados, como danos materiais e/ou morais, caberá à seguradora, avaliar a existência 

da cobertura contratada para referidas categorias (danos materiais e/ou morais), observados 

os limites máximos indenizatórios, considerando os eventuais riscos que uma negativa de 

cobertura poderá ensejar, inclusive. 

22. Para dirimir todas as questões expostas, existem os meios de solução de 

conflitos, sendo necessário avaliar as medidas que podem ser adotadas pelo segurado em 

face da seguradora; bem como as eventuais medidas que podem ser adotadas pelo terceiro; 

e a convivência entre todas elas, seja no âmbito judicial ou por outros meios, como a 

arbitragem e a mediação.  

23. O legislador estipula a necessidade de o segurado dar ciência da lide ao 

segurador, quando intentada a ação contra ele. Assim, questão prática que se coloca em 

relação a tal regra é o conflito aparentemente existente entre o direito material e o processual, 

na medida em que a denunciação da lide à seguradora não é obrigatória, sendo possível a 

ação de regresso para tanto, do ponto de vista processual. Por outro lado, do ponto de vista 

do direito material, se o segurado não comunicar a existência da lide à seguradora, poderá 

perder o direito à indenização. Da mesma forma, a seguradora que não comunicar ao 

ressegurador.   

24. A natureza do seguro de responsabilidade civil é própria da ação de regresso, 

pois a seguradora somente está obrigada ao pagamento da indenização securitária se restar 

constatada a responsabilidade civil do segurado perante o terceiro prejudicado. Justamente, 

por isso, o instituto da denunciação da lide é comumente utilizado nos seguros de 

responsabilidade civil. Importante notar, ainda, que a condenação direta no âmbito da 

denunciação da lide não se confunde com a ação direta. Nesse contexto, a previsão do artigo 
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128, parágrafo único do CPC, e da Súmula 537, do STJ, devem ser tratadas com muito 

cuidado e ter uma aplicação pontual apenas nos casos em que for clara, na fase de 

conhecimento e na decisão transitada em julgado passível de execução, a limitação do 

contrato de seguro e a responsabilidade da seguradora perante o segurado, mesmo porque 

não cabe ao legislador em matéria processual, tampouco, ao judiciário, criar uma 

solidariedade sui generis, como se denota da mera leitura da redação tanto do artigo como 

da Súmula referidos acima. 

25. No âmbito da legislação processual civil, não há dúvidas de que o instituto do 

chamamento ao processo não se coaduna com a natureza do seguro de responsabilidade civil, 

sendo incabível, portanto, para dirimir conflitos dele advindos. Todavia, no âmbito da 

legislação consumerista, surgem algumas dúvidas em relação ao instituto, em razão da 

redação do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a denunciação da lide. 

De qualquer modo, a única conclusão possível é a de que o chamamento ao processo não se 

coaduna com o seguro de responsabilidade civil porque inexiste solidariedade entre a 

seguradora e o segurado perante o terceiro. 

26. Merece destaque a discussão acerca da possibilidade do ajuizamento de ação 

pelo terceiro prejudicado (a vítima) diretamente em face da seguradora. A legitimidade do 

terceiro para tanto dependerá da existência ou não de qualquer relação mantida com a 

seguradora. O terceiro jamais é parte e nunca integra o seguro nas fases pré-contratual e 

contratual, como regra. Todavia, quando da regulação do sinistro e do pagamento da 

indenização, em algumas vezes, o terceiro acaba se relacionando com a seguradora, tanto 

que pode chegar a receber diretamente o pagamento da indenização securitária, se assim for 

o desejo do segurado, como autorizam as Circulares SUSEP nº 437/2012 e nº 553/2017. Em 

tais hipóteses, o estabelecimento de uma relação poderia autorizar o ajuizamento de uma 

ação direta, estando presentes os pressupostos de constituição válida do processo, ainda que 

não haja legislação expressa que autorize a referida ação.  

27. Por outro lado, a ausência de vínculo contratual entre o terceiro e a seguradora 

para afastar a ação direta é, por si só, argumento suficiente que independe da existência de 

todos os demais, vigendo, hoje, o entendimento consagrado na Súmula 529, do STJ.  A 

crítica à referida Súmula fica restrita ao fato de que (i) sua aplicação não pode ser abrangente 

para todo e qualquer seguro de responsabilidade civil facultativo (como seguros de 

responsabilidade civil geral, D&O, E&O, etc.), na medida em que surgiu no contexto 
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exclusivo das diversas ações envolvendo seguro de responsabilidade civil facultativo – 

veículo, em acidentes automobilísticos; e (ii) em sua redação não está explícita a inexistência 

de solidariedade entre os réus (segurado e seguradora) perante o autor (vítima), sendo que o 

ajuizamento da ação perante a seguradora e o segurado deve servir apenas para propiciar 

maior celeridade, mas não para criar imposição de solidariedade no pagamento dos valores 

devidos ao autor, o que não merece, de modo algum prosperar, por todas as razões já 

comentadas no decorrer da presente.  

28. No direito estrangeiro, o tratamento do tema varia. Apesar de a ação direta não 

ser permitida, na Itália, a legislação é clara ao permitir o pagamento direto ao terceiro, bem 

como o chamamento da seguradora à lide, por parte do segurado. Diferentemente, em 

Portugal, a ação direta é admitida, embora esteja condicionada a duas hipóteses, quais sejam, 

(i) quando há previsão contratual; ou (ii) se o segurado informar o terceiro acerca da 

existência do seguro. Na França e na Espanha, a ação direta está consagrada na legislação. 

Já, na Argentina, a ação direta é permitida se o segurado também estiver no polo passivo.  

29. Além das discussões havidas no âmbito judicial, também surgem outras 

relacionadas aos meios alternativos de soluções de conflito, como a mediação e a arbitragem. 

No Brasil, lamentavelmente, a cultura do litígio é bastante firme, sendo poucas as 

experiências envolvendo seguros de responsabilidade civil e mediação. Diferentemente, com 

a arbitragem, embora ainda seja em número infinitamente menor do que os litígios judiciais, 

já podemos ver alguns casos práticos. Não há dúvidas de que a cláusula que a instituir é 

válida, desde que observadas as normas regulatórias acerca do assunto, bem como que esteja 

assinada pelo segurado e pela seguradora, em condições particulares, revelando a expressa 

anuência das partes com relação à mesma. Importante notar que, à luz das regras da 

arbitragem e das especificidades que permeiam o seguro de responsabilidade civil, não é 

possível a vinculação de terceiro que com ela não anuiu, em que pesem todas as discussões 

envolvendo o tema, estudadas de forma breve na presente, ou seja, não é possível vincular a 

seguradora ou o segurado quando os mesmos não anuíram com a arbitragem como meio de 

solução de conflitos, seja no âmbito das discussões havidas entre o segurado e o terceiro, 

relacionadas ao contrato de seguro, como nas ações de ressarcimento relacionadas ao 

exercício da sub-rogação da seguradora, ou, até mesmo, quanto ao eventual envolvimento 

do ressegurador, quando houver resseguro.   
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30. Apesar de todas as polêmicas trazidas no decorrer da presente, não se faz 

necessária uma nova legislação securitária em diploma separado, tal como proposto pelo 

PLC nº 29/2017, em trâmite no Senado Federal, fruto do Substitutivo adotado pela Comissão 

Especial destinada a analisar o Projeto de Lei de Seguros (PL 3.555, de 2004), ao qual estão 

apensados o PL nº 8.034/2010 e PL nº 8.290/2014, que teve sua Redação Final aprovada 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) em 04/04/2017, após decisão 

terminativa da Comissão Especial, cuja redação foi objeto de acordo entre alguns players do 

mercado. O texto conta com cento e vinte e nove artigos, entre eles muitos dos quais, se 

aprovados, terão impacto direto no seguro de responsabilidade civil.  

31. O fato de, em países como Portugal, França, Espanha, Alemanha e Argentina 

existir legislação própria para tratar de seguros, que, na maioria das vezes, prevalece sobre 

as disposições previstas no Código Civil dos referidos países, não justifica a aprovação de 

lei específica também no Brasil, como defendem alguns. Na Itália, por exemplo, a disciplina 

do contrato de seguros prevista no Código Civil permanece em vigor, muito embora exista, 

também, um Código de Seguros, que está mais voltado ao regramento de questões 

regulatórias, além de dispor sobre seguros obrigatórios.  

32. Os desafios e as polêmicas práticas tratadas no decorrer da presente tese 

permanecerão, em sua grande maioria, sem solução, se o PLC nº 29/2017 for aprovado tal 

como está. Pior, os dispositivos que tratam, especificamente, do seguro de responsabilidade 

civil, além de não se coadunarem com a melhor prática que permeia essa espécie securitária, 

contrariam princípios securitários, a própria natureza do seguro, e violam a legislação 

processual vigente. Deveriam, pois, serem suprimidos, ou, no mínimo, revistos para 

contemplarem a redação atual do Código Civil, acerca do assunto. 

33. De qualquer modo, não se nega o fato de que alguns dos dispositivos atualmente 

em vigor que tratam do seguro de responsabilidade civil, no próprio Código Civil, poderiam 

ser aperfeiçoados para dirimir algumas das questões colocadas no decorrer da presente. Foi, 

justamente, nesse contexto, que se propôs, na tentativa de encontrar solução para alguns dos 

desafios e polêmicas tratadas, projeto de lei que promove alterações no artigo 787, do 

referido diploma legal.  
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