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1. A discussão da natureza da obrigação do segurador, no seguro 

garantia, em caso de sinistro, enreda-se na própria discussão da natureza ou 

qualificação jurídica do seguro garantia como contrato. 

 

Vale destacar, para bem contextualizar essa discussão, a importância do 

crédito no mundo moderno, lembrando antes de tudo a expressão clássica de 

Cesar Anecy, para quem “não existe crédito sem risco”.1 O desenvolvimento 

das mais diversas atividades, industriais, comerciais e de serviços, as quais 

pressupõem a execução de obrigações de dar e de fazer, exige normalmente o 

concurso de capital alheio. 

 

São diversas, no entanto, as formas de crédito que se desenvolveram ao 

longo do tempo, à medida que passaram a compreender não apenas o aporte 

de recursos ou somas em dinheiro, mas também a prestação de garantias 

relacionadas ao cumprimento dessas obrigações de dar e de fazer. A fiança, 

por exemplo, passou a ser praticada pelos bancos, ensejando a participação 

destes em negócios alheios, ou seja, a concessão de garantia contra o 

recebimento do custo correspondente, a cargo do afiançado. 

  

Assistiu-se, posteriormente, ao surgimento do seguro fidejussório, no 

Brasil conhecido como seguro garantia e, na literatura internacional, como 

seguro caução, seguro fiança ou seguro aval. Segundo Bachiller e Etchegoyen, 

a propósito, o seguro fidejussório apareceu no mercado a um custo 

sensivelmente menor do que a fiança, à medida que, através dele, se poderia 

                                            
1 Les Risques du Crédit, Paris, s/ed, 1938, p. 12. 



 2 

“liberar o crédito bancário da afetação direta que sobre ele exercia a concessão 

de fianças”.2 

 

Esclarecem os mesmos autores que, no momento em que um banco 

outorgava uma fiança, ele assim onerava o crédito de seu afiançado do mesmo 

modo que ao lhe conceder um empréstimo ou ao financiar-lhe o capital de giro. 

O contratado, então, no momento de executar um contrato − de obra ou de 

serviço, por exemplo − veria diminuída a possibilidade de contar com um 

empréstimo bancário de que pudesse necessitar, deixando de contar com 

recursos normalmente imprescindíveis em empreendimentos de maior vulto. 

 

O segurador, no seguro garantia, todavia, ao analisar o risco de crédito, 

teria introduzido, a par da análise da situação econômico-financeira do 

devedor, a análise do contrato a ser cumprido, onde previstas as obrigações – 

de dar ou de fazer – garantidas. 

 

O seguro garantia, portanto, teria surgido para proporcionar, por um 

lado, o cumprimento de uma exigência protetiva de interesse do contratante, 

mas sem impedir ao contratado, por outro lado, maior flexibilidade na obtenção 

do crédito financeiro necessário para o bom desempenho de seu compromisso. 

O segurador assumiria, nos termos e condições da apólice, os efeitos do 

eventual descumprimento, pelo contratado, de sua obrigação de dar ou de 

fazer, em prol do contratante. 

 

Em geral, no seguro garantia, é o devedor (o contratado ou financiado) – 

antes denominado “garantido” e, a partir do final da década de oitenta, por 

influência espanhola, denominado “tomador” – quem estipula o contrato de 

seguro junto ao segurador, em proveito do credor-contratante, o qual assume a 

figura do “segurado”. 

 

O segurador, então, assegura a este que, no caso de descumprimento, 

por parte daquele, do contrato garantido (também denominado, como já 

mencionado, contrato-principal), ou dos contratos garantidos, estará ensejando 

                                            
2 Seguro de Caución, B. Aires, Abeledo-Perrot, s/d, p. 10. 
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o cumprimento, ainda que na forma de valores monetários, das obrigações 

garantidas. 

 

2. Verifica-se, pois, que o seguro garantia partilha aspectos comuns com 

o seguro de crédito, com o seguro por conta alheia e, finalmente, com a fiança, 

sendo importante, para bem compreendê-lo, proceder às distinções devidas. 

 

Considere-se, assim, numa primeira aproximação, que o seguro 

garantia, da mesma maneira que o seguro de crédito, reporta-se à obrigação 

de um terceiro. Em ambos os contratos, o segurador tem direito a reclamar do 

terceiro o quanto tiver pago ao segurado, por força do seguro. 

 

As duas figuras se diferenciam, no entanto, no plano operacional, pelo 

fato de que o seguro de crédito ampara apenas obrigações pecuniárias e exige 

a prévia comprovação da insolvência do devedor, ao passo que o seguro 

garantia responde pelo descumprimento de uma obrigação de fazer, ou de dar, 

em geral não se exigindo a prévia declaração de insolvência do devedor. 

  

O seguro garantia aproxima-se, por outro lado, do seguro por conta de 

outrem, em razão de, em ambos os casos, o contratado ou tomador não 

aparecer como segurado, não obstante o fato de o segurador, até certo ponto, 

também se obrigar frente a ele. 

 

Nos dois casos, além disso, o pagamento do prêmio corre por conta do 

contratante ou tomador, mas no seguro garantia a falta desse pagamento 

poderá não ser oponível ao segurado, mantendo-se a apólice vigente, o que 

normalmente não ocorre no tocante ao seguro por conta de outrem. 

 

 Com a fiança, finalmente, o seguro garantia se assemelha, antes de 

tudo, pelo fato de que, em ambos os contratos, tanto o fiador como o segurador 

estão prestando segurança, provendo uma garantia pertinente à obrigação de 

um terceiro. Fiador e segurador têm direito a reclamar do devedor (afiançado 

ou tomador) as importâncias pagas por força do contrato (de fiança ou de 

seguro garantia). 
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A diferença entre ambos repousa, por um lado, na instrumentalização do 

ajuste – a fiança é um contrato formal, a teor do art. 819 do Código Civil 

brasileiro, ao passo que o seguro é um contrato consensual, a teor do art. 758 

do mesmo diploma, retendo a apólice de seguro função exclusivamente 

probatória. Por outro, a diferença está no fato de que o seguro garantia é 

contratado mediante o pagamento de um prêmio, o qual seria em tese fixado 

com base estatística e atuarial, diferentemente do que ocorre com a comissão 

paga pelo devedor ao banco, na fiança comercial. 

 

Costuma-se apontar, a este respeito, ainda, que o caráter distintivo entre 

os dois negócios estaria, sobretudo, no envolvimento de uma seguradora, vale 

dizer, de uma entidade que opera de modo específico, para o cumprimento da 

obrigação de um terceiro. 

 

Discute-se, na realidade, até que ponto a fixação do prêmio, no caso do 

seguro garantia, contaria com verdadeira base estatística e atuarial. Bem 

assim, até que ponto se logra, junto a uma mutualidade de interessados, o 

recolhimento de prêmios suficientes para conformar um fundo comum de 

proteção securitária capaz de respaldar as responsabilidades a que se veria 

sujeito o segurador. 

 

Não obstante, há reconhecer que, para operar no ramo garantia, as 

companhias de seguro, ao menos no caso brasileiro, além de sujeitarem-se à 

autorização estatal, devem praticar uma taxação mínima objeto de aprovação 

pela Superintendência de Seguros Privados – e, ainda, devem proceder a uma 

série de reservas técnicas, hoje denominadas provisões, as quais, considerada 

a vigência de suas operações, não podem movimentar e são contabilizadas 

para respaldar a sua capacidade de responder a seus compromissos. 

 

Além disso, podem ainda as seguradoras protegerem-se através de 

resseguro, eliminando o risco de excedentes e os efeitos dos desvios e 

desequilíbrios estatísticos e atuariais. 
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Alguns autores, caso dos citados Bachiller e Etchegoyen, a par desse 

diverso modus operandi, apontam ainda que a fiança seria mais ampla e 

compreensiva do que o seguro garantia, isto é, que seria possível afiançar tudo 

o que pode motivar um seguro garantia, mas que a recíproca não seria 

verdadeira, ou seja, não se poderia assegurar tudo que se pode afiançar. O 

seguro garantia, afirmam eles, poderia ser encarado como “um substituto da 

fiança para determinadas obrigações (de dar ou de fazer), mais vantajoso por 

não comprometer o crédito bancário, por ser mais econômico, mais específico 

e mais ágil no trâmite de sua obtenção”.3 

 

Seja como for, embora conceitualmente próximo da fiança, o seguro 

garantia não se confunde inteiramente com ela, apresentando características 

próprias. Para além da sua conceituação e da sua proximidade com a fiança, 

no entanto, a discussão de maior relevância, para a boa compreensão do tipo 

contratual em questão, diz respeito ao alcance da obrigação da seguradora, em 

caso de sinistro: se a ela compete, adimplir a obrigação do tomador, ou 

indenizar o segurado dos efeitos do seu não cumprimento. 

 

A doutrina brasileira, de início, pendeu para o entendimento de que a 

seguradora se compromete a adimplir a dívida do tomador, em caso de sinistro, 

e não propriamente a indenizar o segurado dos prejuízos decorrentes do 

inadimplemento do crédito.4 Esse entendimento, no entanto, não permite a 

                                            
3 Idem, p. 18. 
4 Esse é o entendimento de Fábio Konder Comparato, “Notas retificadoras sobre seguro de 

crédito e fiança”, in Direito Empresarial, S. Paulo, Saraiva,1990, p. 438 e ss., para quem “nos 

seguros fidejussórios (...) o segurador assume a posição do fiador ou avalista. Por isso, 

pagando a dívida garantida, tem direito a agir em regresso contra o tomador. (...) Os seguros 

fidejussórios não são, essencialmente, operações de seguro, e sim fianças ou avais, muito 

embora contratados sob a forma de apólices de seguro”, submetendo-se “às regras de fundo 

da fiança e do aval de títulos de créditos, pelo menos nas relações entre segurador e terceiro 

credor”. Já para Luis Gastão Paes de Barros Leães, “O Seguro garantia sob a modalidade 

Antecipação de Pagamentos” in Pareceres, S. Paulo, Singular, 2004, v. II, p. 1340 e ss. “no 

seguro garantia, o interesse segurável, objeto da apólice, reside no valor econômico do crédito 

presente no patrimônio do segurado, assumindo a seguradora o risco do inadimplemento da 

obrigação, que originariamente é do credor segurado. Nesse caso, a obrigação da companhia 

seguradora não é propriamente uma obrigação de adimplemento (a Erfüllungspflicht, dos 

escritores alemães), mas uma obrigação de indenização (Entschädigungspflicht), ou seja, o 

credor pretende não propriamente que o segurador lhe pague em lugar do devedor principal, 

mas que ele o indenize pelo dano que o inadimplemento lhe causou”. 
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conclusão de que, tal como a fiança, o seguro garantia poderia prestar-se a 

proteger o segurado de todo e qualquer inadimplemento, como a mora no 

cumprimento da obrigação na forma, no modo e no tempo adequados. 

 

A comercialização de negócios de seguro garantia por sociedades 

seguradoras, por si só, não é em princípio suficiente para que se possa 

caracterizá-los como típicos contratos de seguro. Da mesma forma, o fato de 

virem regulamentados na seara administrativa como expressão da intervenção 

estatal no setor de seguros também não permite, por si só, essa conclusão. 

 

 A importância de bem qualificar os negócios de seguro garantia está não 

apenas na identificação do regime legal que lhes é afeto, mas, sobretudo, na 

compreensão de seu objeto e de sua causa.5 

 

 3. No tocante ao objeto do contrato, já se mencionou que a fiança e o 

seguro fidejussório, ou seguro garantia, envolveriam uma forma de crédito. Isto 

porque “crédito”, na teoria jurídica, e cada vez mais para a economia, não se 

cinge à obtenção, no presente, de recursos financeiros para seu pagamento, 

com encargos, no futuro. 

 

Para lembrar a lição de Fábio Konder Comparato, “crédito, na teoria 

geral do direito privado, designa o direito do sujeito ativo numa relação 

obrigacional, ou, mais precisamente, o direito à prestação do devedor. 

Segundo a análise dualista da obrigação, o crédito é um direito de pura fruição: 

credor é aquele em proveito de quem a prestação deve ser executada”.6 

 

Arnoldo Wald, aliás, acompanha inteiramente essa lição, expondo que, 

em termos jurídicos, “crédito é a obrigação no seu aspecto ativo, ou seja, o 

direito do sujeito ativo numa relação obrigacional que lhe assegura a 

possibilidade de exigir a prestação do devedor”. Desse modo, prossegue o 

autor, “a obrigação pode ser definida como a relação jurídica, em virtude da 

                                            
5 Como em geral refere a doutrina, todo o negócio jurídico define-se pelo seu objeto e pela sua 
causa. Cf. a respeito Fábio Konder Comparato, O Seguro de Crédito, S. Paulo, RT, 1968, p. 23.  
6 Idem, p. 21. 
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qual um sujeito passivo (devedor) tem o dever jurídico de cumprir uma 

prestação de caráter patrimonial em favor do sujeito ativo (credor). Assim 

sendo, as obrigações (direitos obrigacionais) são também denominadas direitos 

de crédito ou direitos pessoais”.7 

  

A noção jurídica de crédito, portanto, distancia-se da sua acepção 

econômica tradicional, onde o crédito é tido como a possibilidade de o 

beneficiário usar e gozar uma riqueza, isto é, onde o crédito implica, de acordo 

com a fórmula que se tornou famosa, a troca de bens atuais por bens futuros, 

ensejando a circulação de mercadorias ou valores.8 

 

A prestação devida ao credor pelo devedor pode ser de qualquer 

espécie, pecuniária ou não. É unicamente o seu direito de fruí-la, como 

decorrência da constituição válida e regular do vínculo obrigacional, que faz 

dele credor, que lhe gera o crédito. Deve o devedor prestá-la. Não o fazendo, 

na forma, modo e tempo devidos, adquire o credor a pretensão de exigi-la, o 

que de qualquer maneira não significa que, anteriormente, não disporia do 

direito a que corresponde essa prestação. 

 

 Justamente por esta razão, o seguro garantia foi tradicionalmente 

associado ao chamado seguro de crédito, chegando a ser considerado uma 

espécie de seguro de crédito. Ambos, afinal, se reportariam a uma mesma 

classe de bem jurídico, qual seja, o direito de crédito.9 

 

A distinção entre uma modalidade e outra de seguro de crédito 

repousaria, basicamente, no fato de que, no seguro garantia, a segurança seria 

prestada frente ao risco de descumprimento, pelo tomador, de obrigações de 

dar ou de fazer, ao passo que, no seguro de crédito, ela seria prestada frente 

ao risco de descumprimento, pelo tomador, de uma obrigação de natureza 

pecuniária. 

 

                                            
7 No verbete “Crédito – I“ in Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 21, p. 131. 
8 Idem, ibidem, p. 130. 
9 Cf. “El seguro de crédito em el ordenamiento jurídico español”, em apêndice à obra de Jean 
Bastin, El Seguro de Crédito em el Mundo Contemporáneo, Madri, Mapfre, 1980, pp. 655-656. 
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Assim é que Javier Camacho de los Rios, para nos determos por ora 

apenas a um dos autores que com mais profundidade se dedicou ao tema, 

assinala que o seguro de crédito e o seguro garantia teriam em comum o fato 

de ambos se reportarem a um mesmo interesse. Nos dois casos, segundo ele, 

o interesse segurável seria o mesmo: um crédito do credor segurado contra o 

devedor de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer.10 

 

Mas essa circunstância, prossegue o autor, não obsta a que, como faz a 

doutrina majoritária, se afirme que a diferença entre os dois negócios se 

prenderia ao risco coberto: o seguro de crédito protegeria o credor da 

insolvência definitiva do devedor, enquanto o seguro garantia o protegeria da 

impossibilidade de cumprimento das obrigações garantidas por parte do 

devedor. 

 

Vale dizer, o seguro garantia não se verteria à proteção do segurado 

contra o risco da insolvência do tomador, mas de qualquer modo da 

impossibilidade de ele honrar os compromissos assumidos num determinado 

contrato. Em uma palavra, o seguro garantia tem por objeto garantir o interesse 

do credor-segurado sujeito ao risco de ser afetado pelo inadimplemento 

absoluto do devedor-tomador. 

 

4. Com essa discussão convive ainda uma outra, qual seja, a discussão 

atinente à causa do contrato de seguro garantia frente à causa do contrato de 

seguro de crédito. 

 

A aproximação entre as duas figuras, com efeito, só poderia advir do fato 

de partilharem não só do mesmo objeto, como também da mesma causa 

negocial, isto é, da sua função econômico-social, de um ponto vista objetivo, ou 

do motivo ou fim que leva à sua contratação, de um ponto de vista subjetivo. 

 

Anote-se, aliás, que hoje já ninguém contesta que a obrigação da 

companhia seguradora, inclusive no seguro de crédito e no seguro fidejussório, 

é uma obrigação de garantia, ou seja, consistente na eliminação de um risco 

                                            
10 El Seguro de Caución: Estudio Crítico, Madri, Mapfre, 1994, pp. 21-22. 
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que pesa sobre o interesse do credor.11 Mas, embora em ambos os casos, no 

seguro de crédito e no seguro garantia, o segurador assuma uma obrigação de 

garantia, a causa do negócio é diversa num e noutro caso. 

 

 No seguro de crédito, a seguradora assume o risco de não pagamento, 

a fim de indenizar, isto é, reparar o prejuízo que este acarretar ao segurado, 

em caso de sinistro. No seguro garantia, por outro lado, como já se sublinhou, 

discute-se se a seguradora assumiria esse mesmo risco a fim de adimplir a 

prestação devida pelo devedor, caso este não o faça, ou a fim de indenizar o 

segurado. 

 

No seguro de crédito parece não haver dúvida de que o segurador 

adimple o seu próprio débito, em lugar de satisfazer o débito do devedor 

principal.12 No seguro de crédito, então, a obrigação do segurador, como 

manifestação de sua obrigação de garantia, em caso de sinistro, é uma 

obrigação de indenização, enquanto no seguro garantia, para muitos autores, 

ela seria uma obrigação de adimplemento. O credor, no seguro de crédito, 

pretende não propriamente que o segurador lhe pague em lugar do devedor, 

mas que ele o indenize pelo dano que o inadimplemento lhe causou. 

 

 Quanto ao seguro garantia, a primeira consideração a fazer é que o 

entendimento de que o segurador por meio dele assumiria uma obrigação de 

adimplemento, e não de indenização, é que conduziu a doutrina a aproximá-lo 

à figura da fiança e, tanto mais, à fiança bancária. Razão pela qual, para muitos 

autores, haveria de ser tratado como fiança, e não como seguro. 

 

5. É importante aprofundar esta discussão, em particular no Brasil, onde, 

por um lado, as seguradoras que operam no ramo do seguro garantia não lhe 

reconhecem equivalência com a fiança e, por outro, onde as apólices dispõem 

que do sinistro decorreria para o segurador uma obrigação de indenizar. 

                                            
11 Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Rio, Borsói, 1980, v. 22, pp. 299 e ss. e 
Fábio Konder Comparato, “Obrigações de meios, de resultado e de garantia” in Ensaios e 
Pareceres de Direito Empresarial, Rio, Forense, 1978, p. 521 e ss. 
12 Nesse sentido, Fábio Konder Comparato, O Seguro de Crédito, cit., pp. 101-102, e Angelo 
Donati, Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private, Milão, Giuffrè, 1956, v. 3, n. 708. 
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As apólices praticadas no Brasil, nada obstante o fato de afirmarem que 

a obrigação da seguradora, no seguro garantia, é indenizatória, buscam 

todavia circunscrever o alcance dessa obrigação, fazendo-o de maneira 

largamente insatisfatória. Além disso, a interpretação que as seguradoras 

brasileiras dão às suas apólices, no sentido de que a indenização devida 

limitar-se-ia ao montante necessário ao cumprimento da obrigação garantida, 

com desconsideração de todos os demais prejuízos que eventualmente 

também decorram para o segurado sinistro, faz recrudescer a própria ideia de 

que se trataria mesmo de uma obrigação de adimplemento. 

 

 O seguro garantia realmente engendra para o segurador uma obrigação 

próxima à fiança, à medida que ele garante o segurado também de um crédito, 

no caso relacionado a uma obrigação de fazer ou de dar, caso deixe o tomador 

de satisfazê-lo. Para alguns, por conseguinte, o segurador colocar-se-ia no 

mesmo plano de responsabilidade que o tomador, como se reunisse a sua 

obrigação os caracteres da subsidiariedade e unilateralidade que, em geral, 

distinguem a obrigação de fiança, a qual no plano comercial é sempre onerosa. 

 

 Ocorre, entretanto, que para muitos autores o seguro garantia não 

equivale simplesmente a uma fiança. Como afirma Javier Camacho, uma coisa 

é a obrigação de fiança e outra, distinta, o contrato de mesmo nome: “O seguro 

garantia − como contrato − é um contrato de seguro, que gera diversas 

obrigações, sendo a mais importante delas a de fiança (obrigação que surge a 

cargo do segurador e em benefício do segurado)”.13 

 

Assim, o fato de ser operado por uma companhia seguradora, que é 

uma companhia de características específicas, traria para o seguro garantia 

algumas peculiaridades. Esse seria o caso, por exemplo, da limitação da 

responsabilidade do segurador ao valor da importância segurada, que só 

acompanhará os reajustes previstos contratualmente, mas não as modificações 

de valores resultantes de alterações posteriores a ele introduzidas sem a prévia 

anuência do segurador. 

                                            
13 Op. cit., passim e p. 143. 
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Tecnicamente, diz-se que essa disposição se apoia na necessidade de o 

segurador avaliar a sua exposição como empresa sujeita a restrições 

operacionais. Por igual ordem de razões, aliás, eximir-se-ia o segurador de 

responsabilidade se o inadimplemento do tomador decorrer de atos ou fatos da 

responsabilidade do segurado. 

  

Para Orlando Gomes, no seguro garantia, como na fiança, a garantia é 

“do pagamento da dívida mediante a adjunção de um segundo devedor pari 

gradu, que cumpre a obrigação principal”. Mas se trata de uma garantia que se 

vale de uma estrutura complexa, inexigível para a prestação de uma fiança. Por 

isso é que, segundo o autor, “perante a ‘seguradora’, o credor goza do 

benefício da inoponibilidade das exceções que digam respeito às relações 

pessoais daquela com o devedor, como a falta de pagamento do prêmio”.14 

 

Em outras palavras, se as relações entre o segurador e o credor-

segurado, em princípio, seguem as regras de fundo da fiança, as relações 

entre aquele e o tomador estão bastante mais vinculadas às regras do seguro.  

 

Na lição de Giuseppe Tamburrino, a disciplina legal do contrato de 

seguro aplica-se à medida que se revela compatível com a causa do contrato, 

ou seja, com a obtenção de uma garantia mediante um compromisso 

fidejussório. Ou seja, aplicam-se as regras do seguro com o temperamento 

necessário decorrente da garantia consistir numa espécie de afiançamento de 

uma dívida pelo segurador.15 

 

Desse modo, no que toca à obrigação do segurador perante o segurado, 

o sinistro geraria para aquele o dever de adimplir a dívida garantida, divisando-

se aí uma relação fidejussória. Por outro lado, também o segurador de seguro 

                                            
14 “Seguro de crédito e negócio fidejussório. Cláusula ‘solve et repete’” in Novíssimas Questões 
de Direito Civil, S. Paulo, Saraiva, 1984, esp. p. 272 e ss. Cf. tb. Fábio Konder Comparato, O 
Seguro de Crédito, cit. pp. 100-101, bem como suas “Notas retificadoras...”, cit., esp. pp. 445-
446. 
15 “Apunti sulla natura e sulla diciplina della assicurazione fideiussorie” in Studi in Onore di 
Antigono Donati, Milão, Assicurazione, 1970, p. 143 e ss. 
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garantia está legalmente adstrito à adoção de todas as medidas que lhe são 

especificamente impostas para que mantenha íntegra sua capacidade de 

honrar os compromissos assumidos. 

 

 O que equivale a dizer que é incompatível com as exigências da 

empresa de seguros que os seguradores fiquem à mercê da vontade do 

tomador-garantido, ou do exercício, por este, das opções de cumprir 

rigorosamente ou não as obrigações assumidas por meio do contrato-

garantido. A necessidade de padronização contratual, para fins de distribuição 

do risco, imporia a fixação de bases objetivas para que possa engendrar-se o 

adimplemento das obrigações garantidas pela seguradora, de forma direta ou 

mediante o ressarcimento dos prejuízos causados pelo tomador. 

 

Vale dizer, colocar-se-ia o seguro garantia no campo da 

responsabilidade imputável ao devedor, porém afastando-se o chamado 

inadimplemento relativo, ou mora. A simples mora do devedor, nessa ordem de 

ideias, não é vista como apta a ensejar reclamação por parte do segurador do 

contrato, mas sim o inadimplemento absoluto. 

 

Ocorre, contudo, como esclarece Joaquin Garrigues, que, na realidade, 

no seguro garantia, “o caráter indenizatório próprio de todo seguro contra 

danos se sobrepõe aqui ao caráter de cumprimento subsidiário da obrigação de 

pagamento”, dele não emergindo para o segurador uma obrigação de 

adimplemento, mas uma “obrigação de ressarcimento”. 

 

Prossegue então o renomado autor descartando sua caracterização 

como fiança: “A finalidade da fiança não é cobrir um risco segurável, mas 

assumir pelo fiador uma obrigação acessória à do devedor. À parte isto, a 

fiança sói ser um contrato isolado, ou seja, não repetido em série e gratuito, ao 

contrário do seguro de crédito”, gênero do qual o seguro garantia seria espécie 

e que é “realizado profissionalmente, mediante preço, por grandes companhias 

de seguro”.16  

                                            

16 Cf., do autor, Contrato de Seguro Terrestre, Madri, 1973, p. 387. 
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 6. A regulamentação estatal e a prática contratual brasileira acabaram, 

de fato, por convergir para esse entendimento tão bem sintetizado pelo autor 

espanhol.  

 

No mercado brasileiro, o seguro fidejussório surgiu, do ponto de vista da 

regulamentação administrativa, sob a denominação “seguro garantia de 

obrigações contratuais”. Ele foi depois objeto de revisão, no plano de sua 

regulamentação administrativa, quando editada a Circular SUSEP n° 26/89, 

que passou a denominá-lo, simplesmente, de seguro garantia, de resto 

dotando a operação de maior agilidade do ponto de vista da subscrição. 

 

 A partir dessa remodelação, o seguro garantia passou a ser bastante 

mais utilizado no país, gerando-se, com o passar do tempo, a capacidade 

financeira necessária para a garantia de compromissos de elevada monta. Sem 

embargo, a regulamentação administrativa conheceu modificações de 1989 até 

o presente, sobrevindo à Circular SUSEP 26/89 a Circular SUSEP 04/97, 

depois revogada pela Circular SUSEP 214/02, por sua vez substituída pela 

Circular SUSEP 232/03, a qual foi sucedida pela Circular SUSEP 477/2013 

hoje vigente, ligeiramente alterada pela Circular SUSEP  577/2018. 

 

 A Circular hoje vigente padronizou os clausulados das apólices de 

seguro garantia no mercado brasileiro. As seguradoras podem introduzir 

alterações marginais, mediante prévia aprovação, a esses clausulados, mas 

essa não costuma ser a prática. As seguradoras normalmente se limitam a 

reproduzir o clausulado padrão veiculado pela citada Circular, a qual, no 

tocante à matéria em discussão, mostra-se algo esquizofrênico. 

 

Ela, com efeito, por um lado define o seguro garantia como “o seguro 

que objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador perante o segurado”, parecendo confirmar que o segurador, no seguro 

garantia, assumira mesmo uma obrigação de adimplemento (qual seja, cumprir 

a obrigação inadimplida pelo tomador perante o segurado) e não propriamente 

de indenização. 
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 Essa ideia também presidiu a redação da cláusula das Condições 

Gerais do seguro garantia que define o objeto do negócio. No entanto, as 

Condições Especiais que regulam as diferentes modalidades de seguro 

garantia comercializadas no Brasil, como dentre outros o seguro garantia 

adiantamento de pagamento e o seguro garantia executante-construtor, define 

o objeto do seguro garantia em termos de garantia de “indenização”, cumprindo 

às seguradoras ressarcir os “prejuízos” incorridos pelo segurado frente ao 

inadimplemento do tomador, alheando-se, assim, da ideia de “adimplemento”.  

 

Vale dizer, à medida que o disposto nas Condições Especiais prevalece 

sobre o disposto nas Condições Gerais, não se pode afastar a compreensão de 

que, perante o segurado, a seguradora de seguro garantia, no Brasil, implica 

para o segurador uma garantia de indenização, e não de adimplemento. 

 

7. Importa especificar, a propósito, que é necessário, para que se possa 

falar em sinistro, no âmbito do seguro garantia e, assim, para que se possa 

reclamar a efetiva atuação da seguradora, ter ocorrido por parte do tomador o 

que a melhor doutrina denomina de inadimplemento absoluto.17 

                                            
17 Transcreva-se, p. ex., a lição de Judith Martins-Costa. Comentários ao Novo Código Civil, 
Rio, Forense, 2009, v. V, t. II, pp. 219-221: “A mora (...), também chamada de inadimplemento 
não-definitivo, ou relativo, consiste no fato de a prestação, possível e imputável ao devedor, 
não ter sido realizada no tempo, lugar e forma devidos. Mas este incumprimento pode não ter 
efeitos definitivos no programa contratual, já que a prestação, embora não cumprida tal como 
devida, ainda poderá ser cumprida. Este ‘poder ser cumprida’ não diz respeito apenas a 
critérios naturalistas ou factuais, antes estando direcionado a critérios normativos balizados 
pelo interesse do credor ao cumprimento. Interesse – ensina a etimologia – é o inter est, o quid 
que está entre a pessoa (o credor) e o bem, tendo em vista a necessidade ou a utilidade que 
pode ser proporcionada por aquele bem. Assim, se o devedor não cumpre no tempo, lugar e 
forma devidos, mas a prestação é ainda possível, pode ocorrer que o credor ainda tenha 
interesse no cumprimento, criando-se a situação da mora, passível de purga. A mora é, pois, 
purgável mediante o cumprimento acrescido de perdas e danos ‘porque subsiste o interesse – 
a “utilidade”, diz a lei – do credor’. Inversamente, porém, pode ocorrer que o credor já não mais 
tenha interesse, pois a prestação já não lhe é mais útil, o que é avaliado in concreto, tendo em 
conta a ponderação entre fatores objetivos (como a função e o fim econômico-social da 
prestação, àquilo a que ela normalmente visa satisfazer conforme id quod plerumque accidit), e 
fatores relativos aos sujeitos (como a conduta das partes no curso da relação e o impacto do 
não-cumprimento na relação, tendo em vista a legítima expectativa do credor etc.). O 
incumprimento definitivo significa que a prestação, que não foi prestada como devida, não 
poderá mais sê-lo. Dizemos que, quando a prestação já não possa mais ser efetuada, ou deixe 
de satisfazer o interesse do credor, não estaremos frente a uma situação de mora, mas de 
incumprimento definitivo (absoluto) porque há uma inapenalibilidade material ou jurídica: 
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Sendo assim, se de inadimplemento absoluto se trata, o seguro garantia 

não cobre a mora do segurador, mas, sem embargo das exclusões válidas que 

da apólice possam constar, a cobertura em princípio abrange todos os 

prejuízos que o segurado vier a suportar, em razão do inadimplemento 

absoluto do tomador, relacionados ao cumprimento do contrato garantido, 

inclusive os consectários da mora. 

 

 O seguro garantia, em resumo, verte-se a garantir a impossibilidade de 

cumprimento das obrigações encartadas no contrato-principal. Ou seja, cobre, 

ao fim e ao cabo, os efeitos patrimonialmente desvantajosos para o segurado 

no caso de impossibilidade de cumprimento do contrato-garantido pelo 

tomador, isto é, alcança, ante a caracterização de situação apta a ensejar a 

resolução deste contrato, os prejuízos não excluídos daí decorrentes. 

 

 O mencionado clausulado padrão, aliás, malgrado sua atecnia, confirma 

essa intelecção, à medida que a cláusula 8ª das próprias Condições Gerais 

consigna, no subitem II do item 8.1, a despeito de certa confusão conceitual, 

que as partes podem acordar, como em geral acontece, que “caracterizado o 

sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma (...) indenizando, mediante pagamento em 

dinheiro, os prejuízos causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela 

apólice”. 

 

 Vale notar, além disso, que, sob o ponto de vista do direito brasileiro 

atual, não parece adequado o entendimento segundo o qual, em consequência 

da característica indenizatória do seguro garantia, exigir-se-ia que o segurado 

                                                                                                                                

resulta, igualmente, da não-manutenção do interesse do credor, pois reside nesse interesse ‘o 
ponto de distinção entre a mora e o inadimplemento absoluto, as duas espécies de 
descumprimento obrigacional decorrentes da não-realização dos interesses na prestação’. 
Embora a doutrina costume subsumir todas as hipóteses em que a prestação não mais poderá 
ser cumprida na mesma etiqueta – ‘incumprimento definitivo’, a verdade é que podemos divisar 
diferentes causas para essa definitividade da não-prestação: ou a impossibilidade (a prestação 
se tornou objetivamente impossível); ou a perda do interesse do credor, por inútil, ou então, nos 
contratos contendo prestações duradouras ou prestações diferidas, a inexigibilidade derivada 
da excessiva onerosidade superveniente, na forma do art. 480 do Código Civil. Essas três 
causas levam à deflagração da eficácia resolutiva (art. 475 e arts. 478-480)”. 
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fizesse prova do dano efetivamente experimentado em consequência do 

inadimplemento, para que lhe fosse devido qualquer pagamento pela 

seguradora.18  

 

Sob o regime da atual Circular SUSEP 447/2013, como visto, 

interpretando-a de acordo com os usos e costumes em matéria de seguro 

garantia e em consonância com o disposto no artigo 2º da mesma circular, a 

indenização mediante pagamento em dinheiro consiste, antes de tudo, no 

pagamento do equivalente pecuniário do crédito inadimplido. 

 

A negativa de pagamento da indenização securitária não pode se 

fundar, portanto, em uma alegação de ausência de danos sofridos pelo 

segurado. Trata-se de sinistro de “verificação instantânea, concretizando-se 

com o incumprimento das obrigações assumidas pelo devedor perante o 

credor”.19 Configurado o sinistro pelo inadimplemento do tomador, deve o 

segurador realizar a prestação devida, objeto da garantia securitária, ou pagar 

o seu equivalente monetário. 

 

Esse direito a ver adimplida a obrigação pelo segurador somente poderá 

ser afastado se o segurador demonstrar que o devedor principal (tomador) teria 

a possibilidade de opor, em face do credor (segurado), defesas de direito 

material objetivas inerentes ao direito de crédito segurado.20 De resto, apenas 

em relação aos danos excepcionais que decorrerem para o segurado do não 

cumprimento do contrato garantido pelo segurador, é que caberia exigência de 

prova pelo segurado. 

 

 8. Enfim, a conclusão a que se chega, ante a prática contratual do 

seguro garantia no Brasil, de que a obrigação da seguradora, no seguro 

                                            
18 Luiz Gastão Paes de Barros Leães, “O seguro garantia sob a modalidade de antecipação de 
pagamentos”, cit., p. 1342. 
19 José Miguel de Brito, “Seguro-caução: primeiras considerações sobre o seu regime e 
natureza jurídica”, in Ruy de Albuquerque e António Menezes Cordeiro (coord.), Estudos em 
Memória do Professor Doutor José Dias Marques, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 387-490, p. 
435. 
20 Fábio Konder Comparato, O Seguro de Crédito: Estudo Jurídico, São Paulo, RT, 1968, p. 
100. 
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garantia, em caso de sinistro, é indenizatória pode, eventualmente, desagradar 

a doutrina nacional ou estrangeira, que por meio de uma suposta investigação 

da “natureza das coisas” queira insistir em que ela seria de adimplemento, e 

não de indenização. 

 

 Todavia, sem descurar da importância da doutrina no mundo jurídico, o 

fato é que não é a vida contratual que se dobra perante ela. Antes, é a doutrina 

que deve ser revista, à medida que a vida contratual se transforma ou se 

define. Sic transit gloria mundi. 

 

Não parece despiciendo notar, de qualquer modo, que o reconhecimento 

de que a obrigação do segurador, no seguro garantia, é de indenização não 

parece constituir senão o reflexo, cada vez mais nítido, da empresa de seguro 

na exploração especializada do seguro garantia – um negócio que não deve 

ser compreendido como servindo unicamente à viabilização de outros 

negócios, mas como uma garantia autêntica a ser prestada, na forma de 

indenização, em caso de sinistro.  

 


