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ementa

C om origem na Constitui-
ção Federal de 1988, em 
face do dano moral e com 

miras em uma nova nomenclatu-
ra, o presente artigo tem por esco-
po a análise de jurisprudência ini-
ciada no sul do país, com reflexos 
nas coberturas de dano corporal, 
dano material e dano moral, ofe-
recidas no seguro de Responsabi-
lidade Civil Facultativo de Veícu-
los, criando insegurança jurídica 
na aplicação dessas coberturas, 
em desconsideração ao princípio 
cardeal da delimitação do risco 
no contrato de seguro. Tal ocorre 
máxime em relação às indeniza-
ções por pensionamento. Mesmo 
a despeito de se originarem de um 
dano corporal, conforme defini-
do na apólice, o entendimento de 

tais julgados é o de mandar apli-
car a cobertura de dano material, 
embora desenhada apenas para 
cobrir o reembolso, ao segurado, 
de indenização por danos a bens 
móveis ou imóveis de terceiros. 
Alguns julgados, no entanto, vão 
ainda mais longe, eis que, além de 
banalizarem o princípio da deli-
mitação do risco, desconsideram 
a autonomia, independência e 
incomunicabilidade das três co-
berturas, e sem a devida contra-
prestação do prêmio, somando-
-as, conforme cada uma se esgote, 
mesmo a despeito de a vítima ha-
ver sofrido somente uma das três 
modalidades de dano cobertas. Os 
princípios da Segurança Jurídica, 
da Razoabilidade e da Propor-
cionalidade, previstos na Cons-
tituição Federal, estariam sendo 
desconsiderados por tais julgados.

retrOspectiva sObre 
a última revisãO na 
nOmenclatura das 
cOberturas dO segurO de 
rcF-v em Face dO danO 
mOral na cOnstituiçãO 
Federal de 1988

Recorde-se que no passado, não 
tão distante, o mercado segu-
rador se viu a braços com a ne-
cessidade de rever a nomencla-
tura das duas coberturas então 
vigentes – dano pessoal e dano 
material – do momento em que a 
jurisprudência, tomando a dicção 
da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988, que a partir de ou-
tubro de 2013 comemorou 
seus vinte cinco anos de 
existência, passou a considerar 
o dano moral como uma espécie 
de dano pessoal.

A jurisprudência e as 
coberturas de danos 
Corporal, material e moral no seguro de RCF-V

riCardo BeCHara SantoS

renato BarCeLLoS SantoS
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Em razão da diferença técnica 
entre esses dois tipos de dano 
(pessoal e moral) para o seguro e 
a sedimentação das indenizações 
por danos morais nos tribunais, 
o segurador resolveu alterar a no-
menclatura de dano pessoal para 
dano corporal, além de oferecer 
um novo tipo de cobertura para 
dano moral, própria, autônoma 
e dissociada das demais, ou sim-
plesmente excluí-la, questão hoje 
pacificada, nesse particular, pela 
nova nomenclatura adotada nas 
apólices e posto que em conso-
nância com a jurisprudência do-
minante do STJ, encarnada na sua 
Súmula nº 402 (“O contrato de se-
guro por danos pessoais compre-
ende os danos morais, salvo cláu-

sula expressa de exclusão”). Tal 
documento, embora consideran-
do o dano moral espécie de dano 
pessoal, admitiu a sua exclusão e, 
por conseguinte, a sua oferta co-
mo cobertura destacada, justo em 
respeito ao princípio essencial da 
delimitação do risco no contrato 
de seguro.

Realmente, ainda que a reparação 
por dano moral deite as suas raí-
zes em princípios bem antigos do 
direito, verdade é que só ganhou 
maior prestígio após o advento 
da CONSTITUIÇÃO DE 1988, 
chegando naturalmente na sua 
fase de maturidade, reassumindo 
a sua relevância no cenário do di-
reito civil reparatório de danos.

Já agora caberia sugerir mais 
uma revisão na nomenclatura 
das três coberturas vigentes, de 
modo a adequá-las, o quanto 
possível, a uma nova tendência 
jurisprudencial.

O tema

Consoante relato que temos rece-
bido, durante anos a fio o mercado 
segurador tem comercializado o 
seguro de Responsabilidade Civil 
Facultativo de Veículos (RCF-V) 
tratando “pensionamento” ou 
“constituição de renda” como 
cobertura contida na rubrica “Da-
nos Corporais ou Físicos”.

Sucede que o Judiciário aceitava 
esse entendimento pacificamente, 
mas o tem mudado, principal-
mente o Judiciário do sul do país, 
passando a compreender que o 
reembolso da indenização a que 
o segurado for condenado por 
“pensionamento” ou “cons-
tituição de renda” deve ser 
tratado na cobertura de “dano 
material”, prevista no seguro de 
Responsabilidade Civil Faculta-
tivo de Veículos. O argumento é 
o de que a perda de renda ou sa-
larial tem natureza material, não 
obstante advir de uma invalidez 
ou morte que, sem dúvida, é dano 
corporal ou físico conforme de-
lineado nos contratos de seguro. 
Este entendimento teve início no 
Rio Grande do Sul e se espalha 
pelo Brasil, apesar dos melhores 
argumentos despendidos pelos 
advogados das seguradoras. 

As decisões a que nos referimos 
acima são ementadas de forma se-
melhante às que adiante se trans-
crevem, à guisa de amostragem:
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. REEMBOLSO DO PEN-

SIONAMENTO PELA SEGURADORA CONDENADA 

REGRESSIVAMENTE. PARCELA QUE INTEGRA A 

RUBRICA DANOS MATERIAIS. O pensionamento 
integra a rubrica “danos materiais”, por constituir pre-
juízo financeiro suportado pelo segurado, condenado 
em ação indenizatória a ressarcir os danos causados. 
Precedentes. Seguimento liminarmente negado (Agra-
vo de Instrumento Nº 70024357501, Décima Segunda 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Or-
lando Heemann Júnior, Julgado em 23/05/2008).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABI-
LIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MA-
TERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA. PENSIONAMENTO 

VITALÍCIO. LUCROS CESSANTES. CONSTITUI-
ÇÃO DE CAPITAL. Comprovado o dano, o nexo de 
causalidade e a culpa exclusiva do motorista demanda-
do, deve ser reconhecido o dever de indenizar... Sobre 
o valor da apólice incidem juros de mora a contar da 
citação da Seguradora e correção monetária desde a 
contratação. Estando zerada a rubrica referente 

aos danos morais, o entendimento é que a par-

te optou pela não contratação. Danos materiais 
deferidos de acordo com a prova dos autos. A autora 
sofreu amputação de uma das pernas, sendo a incapa-
cidade permanente e no percentual de 50%. Direito à 
pensão vitalícia. 13º salário. Afastamento. A demandan-
te não era empregada assalariada com vínculo empre-
gatício. A ausência de comprovação dos exatos ganhos 
da demandante não afasta o direito ao pensionamento. 
Quantum mantido. Tratando-se de prestações con-

tinuadas, incide sobre as parcelas em atraso correção 
monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar dos 
respectivos vencimentos. Lucros cessantes indeferidos 
na sentença. O dano patrimonial/material engloba os 
danos emergentes e os lucros cessantes; os danos pes-
soais ou danos corporais englobam o dano moral e o 
dano estético. O pensionamento se insere na co-

bertura de danos materiais. Ausência de contrata-
ção na apólice de seguro por danos morais. Quantum 
reduzido. Devida a constituição de capital para assegu-
rar o cumprimento da obrigação referente ao pensio-
namento mensal. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. 
PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE 
E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELA-
ÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (Apelação Cível 
Nº 70049207160, Décima Primeira Câmara Cível, Tri-
bunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas 
Barcellos, Julgado em 25/09/2013).

EMENTA - COBERTURA. DANOS MORAIS: DA-

NOS CORPORAIS. DANOS EMERGENTES E PEN-

SIONAMENTO: DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. 
VALOR DA APÓLICE CORRIGIDO.

Salvo exclusão expressa no certificado de seguro, a co-
bertura por danos corporais abrange a indenização por 
danos morais, e o valor dos danos emergentes e 

da pensão se adéqua [sic] à cobertura por da-

nos materiais.

A obrigação da seguradora é limitada ao valor da apó-
lice, corrigido desde a data da contratação do seguro” 
(Apelação Cível Nº 2013.052839-5, Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina, Relator: Odson Cardoso Filho, Quinta 
Câmara de Direito Civil, Julgado em: 03/10/2013, Juiz 
Prolator: Cláudia Margarida Ribas Marinho). 

Ainda que a reparação por dano moral 
deite as suas raízes em princípios bem 
antigos do direito, verdade é que só ganhou maior 

prestígio após o advento da COnSTiTUiÇÃO dE 1988 (...).
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É certo, no entanto, que o Superior 
Tribunal de Justiça – STJ ainda não 
apreciou a questão no seu mérito.

Para fins de seguro, quer nos pa-
recer equivocado o entendimento 
de que o “pensionamento” ou 
“constituição de renda” de-
corrente de um dano corporal ou 
físico (morte, invalidez e despesas 
médicas) se transmude em dano 
material a ponto de receber a co-
bertura da verba de danos materiais 
no seguro de RCF-V. Aliás, diga-se 
de passagem, que no ambiente da 
responsabilidade civil sequer existe 
o conceito de dano corporal, que 
é próprio do seguro, mas nem por 
isso deveria o Judiciário confundir 
os conceitos e princípios do insti-
tuto da responsabilidade civil com 
os conceitos e princípios do seguro 
do mesmo nome.

Para o seguro, o que importa é a 
natureza do dano conforme deli-
neado na apólice, se material, cor-
poral ou moral, sendo o “pensio-
namento” ou a “constituição 
de renda” apenas uma forma de 
indenização, como seria também 
a indenização única por morte ou 
invalidez. Do contrário, não mais 
sobraria sentido para a cobertura 
de dano corporal, na medida em 
que toda indenização desaguaria 
em cobertura única de dano mate-
rial. Nesse caso, resultaria em con-
sequências bem mais gravosas do 
prêmio, a dano da mutualidade, já 
que cada uma das três coberturas 
referidas possui critérios próprios 
de precificação ou de cálculo atua-
rial do prêmio, em função da fre-
quência ou da severidade em razão 
da natureza do risco de cada qual.

A confusão existe, pensamos, tal-
vez por conta do conceito jurí-

dico geral em relação aos danos 
materiais. O instituto da respon-
sabilidade civil conhece apenas 
dois tipos de dano: o patrimonial, 
também entendido como mate-
rial, e o extrapatrimonial, em que 
se inclui o dano moral. Isso não 
sem considerar as variantes dos 
danos emergentes, lucro cessante, 
perda de chance, danos estéticos, 
morfológicos... No entanto, para 
o seguro, que no caso é o que im-
porta, existem dois tipos de danos 
patrimoniais: o corporal (dano fí-
sico com efeitos patrimoniais) e o 
material (propriamente dito). In-
clusive, as próprias apólices con-
ceituam essas modalidades de da-
no (vide exemplo básico a seguir).

No caso, essa separação se dá, 
como dito, em razão da diferen-
ça desses riscos frente ao cálculo 
atuarial. Colocando tudo em um 
só balaio, a precificação do segu-
ro ficaria consideravelmente dife-
rente, de acordo com o perfil de 
cada segurado.

•	 Danos Corporais: Tipo de 
dano, caracterizado por lesões 
físicas, causado ao corpo da 
pessoa, excluídos dessa defini-
ção os danos estéticos. Também 
conhecido como dano pessoal...

•	 Danos Materiais: Todo e 
qualquer dano que atinja bens 
móveis ou imóveis...

•	 Dano Moral: Ofensa ou viola-
ção, mesmo sem ferir ou causar 
estragos aos bens patrimoniais, 
que atinja de forma negativa a 
honra, dignidade ou sentimen-
tos de uma pessoa, ficando a car-
go do juiz do processo o reco-
nhecimento da existência de tal 
dano, bem como a fixação da sua 
extensão e eventual reparação...

Resta óbvio, portanto, que a 
morte e a invalidez, modalidades 
de danos corporais, qualquer que 
seja a forma de reposição ou in-
denização, segundo o princípio 
indenitário que rege os seguros 
de dano (dentre os quais se inse-
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re o seguro de responsabilidade 
civil, conforme a classificação di-
cotômica estabelecida no Código 
Civil, nas balizas da delimitação 
dos riscos do seguro), jamais se 
enquadrariam no conceito de 
danos materiais acima. Daí, por-
tanto, que nunca poderiam se 
enquadrar na cobertura de danos 
materiais, ainda que indenizadas 
sob forma de pensionamento ou 
constituição de renda.

Em suma, a indenização no se-
guro de RCF-V, e consequente-
mente a aplicação de suas verbas, 
deveria se orientar pela natureza 
primária do dano, de acordo com 
sua definição na apólice, jamais 
pela forma de indenizar: se o da-
no é corporal, ou seja, causado ao 
corpo de terceiro, a indenização 
devida seria pela verba de dano 
corporal (lesões físicas causadas 
ao corpo da pessoa); se material, 
é dizer, causado a bens móveis ou 
imóveis de terceiro, a indenização 
seria pela verba de dano material.

Tanto uma como outra cobertura 
admitiriam composições por per-
da de receita (o profissional que 
sofre invalidez, ou um taxista que 
deixa de trabalhar por paralisação 
de seu instrumento de trabalho), 
mas nem por isso deveriam se 
apropriar das coberturas do segu-
ro que não lhes sejam próprias.

Por outra via, poder-se-ia reco-
mendar, se fosse o caso, uma re-
estruturação nos clausulados das 
apólices com vistas a tornar as 
respectivas coberturas ainda mais 
claramente definidas e destinadas, 
inclusive deixando induvidosa to-
da essa questão, no sentido de que 
o pensionamento, se decorrente 
de dano corporal conforme defi-

nido da apólice, não caberia em 
outra verba senão naquela dire-
cionada a dano corporal. Quem 
sabe, talvez, esses casos julgados 
tenham sido dessa forma em face 
de redação pouco clara das apóli-
ces para os magistrados.

A clareza na definição e desti-
nação das verbas é importante 
também para que não haja es-
gotamento de uma verba em 
detrimento da outra, em função 
de destinação equivocada. Um 
exemplo seria ser consumida, por 
pensionamento ou constituição 
de renda, toda a verba de dano 
material e nada sobrar para a re-
paração de danos materiais pro-
priamente ditos, e vice-versa.

A propósito, temos exposto esse 
nosso entendimento e preocu-
pação em reuniões jurídicas do 
setor, inclusive em recente semi-
nário, no qual o eminente minis-
tro gaúcho PAULO DE TARSO 
VIEIRA SANSEVERINO, do 
STJ, atuou como palestrante. 
Com ele tivemos a honra de par-
ticipar e debater, em seminário 
para magistrados no Espírito 

A indenização no seguro de 
RCF-V (...) deveria se orientar pela 

natureza primária do dano conforme 

sua definição na apólice, jamais pela 

forma de indenizar.

Santo, dos dias 1 a 3 de novembro 
de 2013. Nessa ocasião, o ministro 
confirmou a informação de que o 
STJ ainda não apreciara o mérito 
da questão, que apenas ronda as 
portas do Supremo Tribunal, sem 
entrar, em face do juízo de admis-
sibilidade do Recurso Especial.

Ponderamos, ademais, que o se-
guro de responsabilidade civil 
não se confunde com o instituto 
da responsabilidade civil, eis que, 
do contrário, acabaríamos no ab-
surdo de o seguro se submeter ao 
princípio da indenização integral 
(restitutio in integrum), a ponto 
de sequer valer o próprio limi-
te estabelecido em cada uma das 
coberturas, e sem que o segurador 
tenha, para tanto, recebido a con-
trapartida do prêmio. Seria um 
golpe contra a mutualidade, sabi-
do que a precificação, repita-se até 
a exaustão, é diferenciada em cada 
uma das garantias (dano corporal, 
dano material e dano moral). 

Realmente, o segurador não subs-
titui o causador do dano, no caso, 
o segurado proprietário do veículo 
que contratou o seguro de RCF-
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-V, pois o caráter indenitário do 
seguro de dano é desassociado dos 
princípios comuns que regem o 
instituto da responsabilidade civil. 
Não vale contra ele, por exemplo, 
a regra da citada “restitutio in inte-
grum” justamente porque a dívida 
do segurador não é de valor, mas 
de dinheiro, conforme o artigo 776 
do CC, nos limites do contrato. 

Ora bem, se vige no âmbito da 
responsabilidade civil o princí-
pio da indenização mais ampla, 
representado pelo aforismo da 
“restitutio in integrum”, também 
vigora no âmbito do direito do 
seguro o princípio inexcedível da 
delimitação do risco, positivado 
no artigo 757 do Código Civil. 
Por isso, se o segurado contratou 
cada uma das três coberturas ci-
tadas de forma insuficiente para 
cobrir todos os danos que ele 
causou ao terceiro, não será por 
isso que o segurador deverá res-
ponder pelo excedente, caso em 
que a vítima poderá, valendo-se 
dos princípios que regem o ins-
tituto da responsabilidade civil, 
inclusive o da “restitutio in inte-
grum”, promover a competente 
ação judicial para pleitear o com-
plemento da indenização contra 
o causador do dano. 

O seguro, portanto, embora de-
nominado seguro de responsa-
bilidade civil, não se confunde, 
nem poderia, com o instituto da 
responsabilidade civil, sendo a 
responsabilidade do segurador 
limitada ao risco assumido e ao 
valor de cada garantia correspon-
dente. Estes não se comunicam 
entre si, pois, como visto, a de-
limitação objetiva e subjetiva do 
risco, que envolve a sua organiza-

ção e distribuição no contrato, é 
conforme o já citado artigo 757 
do CC (Ricardo Bechara Santos, 
em “Direito do Seguro no Novo 
Código Civil e Legislação Pró-
pria”, da editora Forense Rio, 
páginas 182 e 184). 

A responsabilidade civil e toda a 
estrutura de reparação de dano 
há de estar a serviço da institui-
ção do seguro, até como “produ-
to” (vejam-se as diversas moda-
lidades de seguro de RC), jamais 
como carma – tanto que o seguro 
de RC é tratado nos artigos 787 e 
788 do CC da seção do capítulo 
que aborda os seguros de dano.

Nem se diga ser cláusula abusiva 
diante do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor, este que 
admite cláusulas restritivas e de-
limitativas ao direito do consu-
midor, desde que redigidas com 
clareza e fácil compreensão, co-
mo no caso, por isso sendo da 
natureza própria do contrato de 
seguro a limitação do risco em 
toda sua extensão no documento, 
não seria abusiva uma cláusula 
que clara e induvidosamente pre-
veja a particularização de cada 
uma das três coberturas (dano 
corporal, dano material e dano 
moral), delimitando os riscos de 
cada uma de forma autônoma.

As citadas coberturas, excludentes 
dos riscos uma da outra, além de 
não colocarem o consumidor em 
desvantagem exagerada (no caso, 
o terceiro sequer é consumidor 
do seguro de Responsabilidade 
Civil Facultativo), decididamen-
te não são incompatíveis com a 
boa-fé ou a equidade, tampouco 
se inserem como tais no rol das 
abusividades do art. 51 do CDC, 

até porque não ofendem, de mo-
do algum, os princípios funda-
mentais do sistema jurídico a que 
pertencem, muito ao contrário, 
hospedam-se justamente na ló-
gica essencial do seguro e na sua 
natureza própria de se organizar e 
plasmar o risco no contrato.

Até porque, como cediço, o CDC, 
na sua base constitucional arti-
culada a partir do artigo 170, 
inciso V, da CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL de 1988, não veio à 
luz para alterar a natureza dos 
contratos típicos desenhados pe-
lo Código Civil, dentre eles o de 
seguro, e dentre os de seguro, o 
de responsabilidade civil. Toda a 
revolução jurídica que o Código 
traz há de estar a serviço da me-
lhoria das relações de consumo, 
e não para resolver as ilusões de 
cada um de nós. O equilíbrio des-
sas relações é o limite (art. 4º do 
CDC), eis que, uma vez ultrapas-
sado, restaria ameaçado um prin-
cípio maior e fundamental (art. 
5º da Constituição Federal) 
que é o da SEGURANÇA JURÍ-
DICA, pondo-se em risco, daí, a 
própria estabilidade das institui-
ções, cuja destruição também não 
está no objetivo do Código.

A propósito, temos observado 
que algumas empresas de ônibus, 
por conseguinte, as seguradoras, 
vêm sofrendo os fortes efeitos 
dessa insegurança jurídica, na 
medida em que, por ser o seu 
negócio o transporte de pesso-
as, costumam comprar apenas a 
cobertura de dano corporal, ban-
cando os riscos das demais (dano 
material e dano moral), em face 
da maior frequência e severida-
de, para elas, dos riscos de danos 
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corporais ou físicos nas pessoas 
transportadas ou não, indeni-
záveis sob a forma de pensiona-
mento ou constituição de renda. 
Pois bem, se a decisão judicial 
manda aplicar ao pensionamento 
a verba reservada para o reem-
bolso de indenização por dano 
material, ficará a empresa segu-
rada sem o reembolso, posto não 
haver contratado a cobertura por 
dano material, fiada no entendi-
mento, lógico, irretorquível, de 
que a cobertura adquirida para 
danos corporais seria a adequada.

a sugestãO de uma nOva 
nOmenclatura

Todavia, como estamos diante de 
uma situação real em que a juris-
prudência vem, perigosamente, 
caminhando nesse sentido adver-
so (tendo algumas, mais precisa-
mente no Judiciário catarinense, 
ido ainda mais além para mandar 
aplicar indistinta e aleatoriamente 
as três coberturas, sem respeitar 
a incomunicabilidade e indepen-
dência de cada uma, somando-
-as, conforme cada uma se esgota, 
independentemente da natureza 
do dano, se material, corporal ou 
moral), não devemos descartar to-
da forma de combate, seja no STJ, 
no leading case que acaso lá possa 
chegar, seja melhorando a redação 
das apólices. Tudo para conter a 
insegurança jurídica que essa ju-
risprudência vem indevidamente 
causando na operação do seguro 
de responsabilidade civil.

Posto assim, vemos com bons 
olhos a ideia de se revisar a re-
dação que atualmente vige nas 
apólices, para se estabelecer uma 
nova nomenclatura, de modo que 

esta se aproxime o mais possível 
dos conceitos encontradiços no 
âmbito do instituto da respon-
sabilidade civil, sugerindo, toda-
via, que se acresça uma cláusula 
complementar, estampando, cla-
ramente, que as coberturas são 
estanques, autônomas, indepen-
dentes e que não se comunicam 
entre si, em face dos critérios de 
precificação de cada uma.

A seguir uma sugestão, ajustável 
ao modelo de cada seguradora, 
das nomenclaturas para as referi-
das cláusulas:

“DANOS PATRIMONIAIS RE-

LACIONADOS A BENS DE 

TERCEIROS: para cobrir o re-
embolso dos valores que o segu-
rado vier a pagar a terceiros, até 
o limite máximo de indenização 
estipulado na apólice para esta 
cobertura, em decorrência de 
acordo prévio e expressamente 
autorizado pela Seguradora ou de 
sentença transitada em julgado..., 
em razão de dano patrimonial 
a bens (móveis ou imóveis) de 
terceiros, involuntários, causado 
pelo veículo segurado...

DANOS PATRIMONIAIS RELA-

CIONADOS A DESPESAS MÉ-

DICAS, INVALIDEZ OU MOR-

TE DE TERCEIROS: para cobrir 
o reembolso dos valores que o 
segurado vier a pagar a terceiros, 
até o limite máximo de indeni-
zação estipulado na apólice para 
esta cobertura..., em decorrência 
de acordo prévio e expressamen-
te autorizado pela seguradora ou 
de sentença judicial transitada em 
julgado... , em razão de morte, in-
validez e despesas com assistência 
médica e hospitalar em decorrên-
cia de acidente involuntário causa-
do pelo veículo segurado... 

DANOS EXTRAPATRIMO-

NIAIS: para cobrir o reembolso 
ao segurado dos valores que vier 
a pagar até o limite máximo de 
indenização estipulado na apólice, 
em decorrência de decisão transi-
tada em julgado... , ou de acordo 
judicial autorizado de modo ex-
presso pela seguradora, por danos 
morais causados a terceiros, e des-
de que diretamente consequentes 
de evento coberto nesta apólice, 
em razão de acidente de trânsito 
envolvendo o veículo segurado... 

INDEPENDÊNCIA E INCOMU-

NICABILIDADE DE CADA UMA 

DAS COBERTURAS: as cobertu-
ras de “danos patrimoniais re-

lacionados a bens de tercei-

ros”, de “danos patrimoniais 

relacionados a despesas mé-

dicas, invalidez ou morte de 

terceiros” e de “danos extra-

patrimoniais” definidas nesta 
apólice são estanques, autônomas, 
independentes e não se comuni-
cam entre si...”

São estas as ponderações que nos 
ocorrem sobre o tema da referên-
cia, que submetemos à reflexão 
dos leitores, fazendo-o, no entan-
to, sub censura dos doutos. 
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