
também foram indicados no texto. Por corresponderem a nor

mas específicas, não aquelas gerais do Código Civil brasileiro, 

não foram incluídas na obra as decisões envolvendo seguro

saúde, seguros obrigatórios e seguros marítimos. Quem sabe 

numa próxima edição. Também não compuseram o repertó

rio de conclusões aqueles julgamentos que apenas mantiveram 

a decisão recorrida, em virtude de questões processuais impe
ditivas de conhecimento do recurso. 

As ementas dos acórdãos algumas vezes estão transcri

tas na íntegra, outras na parte que nos interessa, podendo es

tar incluído trecho dos votos de Ministros. Naqueles casos de 

reiterado posicionamento, com diversos julgados praticamen

te idênticos, foram transcritos apenas alguns deles, escolhidos 

entre os primeiros e os mais atuais. 
Com o trabalho encontramos mais de 384 itens e subi

tens, divididos em sete capítulos. 

Desejamos que a obra possa se constituir num instru

mento de auxílio a todos os estudiosos, profissionais e julgado
res do contrato de seguro, facilitando suas pesquisas e ajudan

do a difundir este importante instrumento econômico e social. 
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