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APRESENTAÇÃO 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino 

o seguro constitui operação econômica fundamental para a preserva

ção das forças produtivas em geral e do próprio bem-estar social. Apre
senta-se como uma das principais expressões da solidariedade humana 

para enfrentar os infortúnios da vida social, cada vez mais frequentes e 
imprevisíveis. Eles nos esperam na esquina, lembra François Ewald, e as 

sociedades que não contam com um bom sistema de seguros são verda

deiros pássaros sem asas, na bela imagem de Broseta Pont. 

Desde as suas origens, na Idade Média, no seguro marítimo das 

cidades italianas, passando pelo seguro de imóveis da Inglaterra, após 

o grande incêndio de Londres do século XVII (1666), o mercado securi

tário vem se adaptando às novas demandas da sociedade contemporânea 
como essa marca da solidariedade social. 

A evolução do segurQ como operação econômica, no Brasil, nas 

últimas duas décadas, tem sido extraordinária, estimando-se que o setor 

de seguros corresponda a cerca de 4% do PIB. Em 2001, o setor movi

mentou 19 bilhões de reais, estando concentrado em 50% no seguro de 

automóveis. Dez anos depois, em 2011, passou para 105 bilhões de reais, 

sofrendo uma diversificação, tendo o seguro de automóveis passado a 

representar 23% desse total. 
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N a medida em que aumenta a inclusão social da população mais ca

rente, a tendência é o crescimento do setor de seguros, em face da busca 

de segurança contra novos riscos. 

De outro lado, com a maior complexidade das relações socioeconô

micas, há também uma tendência de ampliação de novas modalidades de 

contratos de seguro celebrados por grandes empresas para cobertura dos 

riscos de empreendimentos de grande porte. 

Enquanto a tendência do seguro como operação econômica é de cres

cimento, a regulamentação jurídica do contrato tem-se mostrado muito 

tímida, ensejando dificuldades para a jurisprudência, especialmente do 

Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional é dar a última 

palavra em demandas envolvendo a correta interpretação e aplicação do 

direito federal. 

Urge a edição de uma lei específica para a regulamentação do contra

to de seguro como já feito por diversos outros países. 

Com o intuito de colaborar para o debate em tomo dessa importante 

questão, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Conselho da 

Justiça Federal, abriu as suas portas aos maiores especialistas nacionais 

e internacionais para discussão do projeto em tramitação no Congresso 

Nacional que poderá redundar na primeira lei brasileira de contrato de 

seguro da nossa história. 

Nascido de anteprojeto elaborado no seio do Instituto Brasileiro de 

Direito do Seguro (IBDS), pautado pela isenção e seriedade, transfor

mou-se no Projeto de Lei n° 3.555/2004, de autoria do então deputado 

federal José Eduardo Cardozo, hoje ministro da Justiça, que vem sendo 

prestigiado pela comunidade jurídica nacional e estrangeira. 

No mês de maio de 2014, realizou-se o "I Congresso Internacional de 

Direito do Seguro", uma espécie de "Jornada de Direito do Seguro", du

rante o qual magistrados, advogados, professores e sociólogos, brasilei

ros e estrangeiros, somaram-se para refletir a respeito desse movimento 

no sentido dessa almejada estatuição. 

Desenvolveu-se um rico debate acerca da regulamentação do contrato 

de seguro em diversos países, cujo valioso registro histórico encontra-se 

plasmado nestes anais que o IBDS e a Editora Roncarati trazem a lume. 
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o resultado do trabalho desenvolvido confere certeza de que se está 

a percorrer o caminho certo, evocando a poesia de Thiago de Mello: 

"Quem sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de 

caminhar" . 

Brasília, outubro de 2015 




