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O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa 
Catarina - SindsegSC, nasceu com o propósito de representar os interesses do setor em todos os âmbitos 
da sociedade e contribuir com a melhoria do serviço prestado pelo mercado segurador.

Dentre as ações realizadas para contribuir com a capacitação dos securitários, estão as Mesas Redondas, 
que com a participação de um palestrante debatem temas relevantes para o mercado.

Com as edições focadas na pasta educacional, os profissionais têm a oportunidade de aprimorar os seus 
conhecimentos, trocar experiências dentro do mundo dos seguros e sanar as suas dúvidas. Os frutos 
colhidos por ações como as Mesas Redondas, são a melhoria dos produtos e serviços prestados pelas 
seguradoras.

Todos os presidentes que já passaram por essa entidade realizaram um excelente trabalho com todas as 
frentes de atuação do SindsegSC e com as Mesas Redondas não foi diferente.

Neste ano de 2022, num cenário mais tecnológico e resiliente devido pós-pandemia, buscamos trazer 
mais edições com temas e informações de qualidade e que fizeram diferença no cotidiano dos 
profissionais. Com esta iniciativa, a sociedade fica mais segura e o mercado segurador catarinense mais 
forte

Boa Leitura!

Luciano Vicente da Silveira 
Presidente

EDITORIAL
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DIRETORIA ELEITADIRETORIA ELEITA
GESTÃO 2022/2025GESTÃO 2022/2025

O SindsegSC possui cinco Grupos de Trabalho que, entre suas contribuições, estão a análise e debate dos 
principais pontos relevantes da região em que atua. Os grupos são GT Capital, GT Norte, GT Oeste, GT Sul 
e GT Vale do Itajaí.

GRUPOS DE TRABALHO
REGIONAIS DO SINDSEGSC
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Nas Mesas Redondas em que os profissionais dos Grupos de Trabalho tiveram a oportunidade de 
participar, já foram temas de debate “Lei do Desmanche, DPS (Declaração Pessoal de Saúde), Segurança 
no Trânsito, Prevenção à Fraude, Prevenção ao Suicídio, Proteção Veicular, entre outros assuntos 
relevantes para o mercado segurador. Através dessas rodadas, muitas dúvidas que surgem no dia a dia 
da profissão puderam ser esclarecidas mais facilmente.

Essas ocasiões contribuem também com outro fator muito importante para um bom profissional: estar 
atualizado. Os conteúdos absorvidos com os palestrantes e os relatos dos participantes é encorajado 
a ser compartilhado entre os membros dos Grupos de Trabalho e profissionais do mercado para que a 
melhoria do setor seja constante. 
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Q UAD RO  D I R E T I V OQUAD RO  D I R E T I V O

Para os encontros de 2022, os Grupos de Trabalho 
avaliaram que era necessário debater sobre RC Profis-
sional (Seguro de Responsabilidade Civil Profissional), 
Seguro Rural e, O Contrato de Seguros e o Direito dos 
Consumidores.

O GT Oeste debateu sobre Seguro Rural e o GT Vale do 
Itajaí sobre O Contrato de Seguros e Direito dos Consu-
midores. Já os Grupos de Trabalhos Capital, Norte e Sul 
conversaram sobre RC Profissional. 

Mesa Redonda 2022

Os debates de 2022, contaram com a presença 
do Coordenador da Comissão de Direito Securi-
tário da OAB/SC - Subseção Blumenau, Dr. Emer-
son Magalhães e a mediação realizada pelos 
coordenadores de cada Grupo de Trabalho.A ro-
dada de conversas começou com o GT Oeste no 
dia 16 de agosto sobre Seguro Rural. Na ocasião, 
Dr. Magalhães trouxe diversos pontos acerca do 
tema, e enfatizou a importância de ser feito um 
bom trabalho no momento da contratação para 
problemas futuros serem evitados. 

 O coordenador do GT Oeste, Adriano Thomas, avaliou que essa ação é muito válida para o grupo.“O deba-
te de ideias”, explica ele, “a troca de informações e o aprimoramento do conteúdo foram pontos de elogios 
levantados pelos participantes dessa edição. Com certeza novos temas surgirão para fortalecimento e 
capacitação do grupo”.
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Q UAD RO  D I R E T I V OQUAD RO  D I R E T I V O
Mesa Redonda 2022

Em seguida, no dia 25 de agosto, foi a vez do GT 
Norte conversar sobre RC Profissional. O coorde-
nador Dyego Alberto Westarb também deixou 
sua opinião “Acredito que todos nós sempre 
temos algo a ensinar e aprender. Pelo fato de 
que todos puderam compartilhar as suas expe-
riências, o aprendizado foi muito maior. Além 
disso, tivemos a oportunidade de ter uma visão 
mais jurídica dos fatos através do conhecimento 
do palestrante”, conta Westarb.

O encontro seguinte aconteceu no dia 22 de 
agosto com o GT Sul e o GT Capital com o tema 
RC Profissional. A coordenadora do GT Sul, Tânia 
Regina Fortunato, agradeceu a todos que parti-
ciparam e enfatizou que o momento foi muito 
enriquecedor. “Gosto muito deste formato de 
conversa, pois ele constrói o conhecimento de 
forma coletiva através da valorização da experi-
ência de cada profissional”, comenta Fortunato.

O coordenador do GT Capital, Sérgio Calumbi 
Musa, também registrou o seu agradecimento e o quão valoroso o bate-papo foi para o seu aperfeiçoa-
mento profissional. “Tive a oportunidade de tirar as minhas dúvidas, auxiliar com a dúvida de colegas e, 
claro, aprender muito com o Dr. Emerson Magalhães. Acredito que as mesas redondas devem ser cada 
vez mais frequentes”, conta Musa.

No dia 24 de outubro, de forma presencial e para 
fechar este ciclo de Mesas Redondas, o Dr. Emer-
son Magalhães falou sobre O Contrato de Seguros 
e O Direito dos Consumidores com o GT Vale do 
Itajaí. No encontro foi esclarecido sobre os direitos 
e deveres dos consumidores ao contratar uma 
apólice de seguro. A coordenadora do GT Vale 
do Itajaí, Elis Moes, acredita que as informações 
passadas serão de muita valia para o aperfeiço-
amento profissional dos participantes. “Quando 
construímos o conhecimento de forma coletiva, 
com diferentes ideias e perspectivas, ele se torna 
muito mais enriquecedor”, relata Moes.
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Suplente do conselho fiscal do SindsegSC. Atua no mercado de seguros desde 
2000. Em sua carreira já passou por grandes empresas como Banco do Brasil, Bra-
desco Vida e Previdência, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada, e des-
de 2018 compõe a equipe da Sancor Seguros do Brasil como Gerente Regional 
Santa Catarina. É economista, graduado pela Universidade Regional de Blumenau 
– FURB, e possui MBA em Direção Estratégica de Empresas pela Universidade Po-
sitivo. Possui mestrado internacional em Marketing y Dirección Comercial UDE – 
Universidad de la Empresa.

Richard Jean CoelhoRichard Jean Coelho

O Dr. Emerson Magalhães é Advogado formado em 
2011, pela FURB – Fundação Universidade Regional 
de Blumenau, atuando no âmbito do Direito Civil, 
Processual Civil e Empresarial. Com experiência no 
Contencioso Cível de massa, voltado ao atendi-
mento das Companhias Seguradoras nos diversos 
ramos do Seguro, Pós-Graduando em Direito Pro-
cessual Civil, Coordenador da Comissão de Direito 
Securitário da OAB Blumenau.

Dr. Magalhães possui grande interesse na área 
de seguros, como é demonstrado através do seu 
trabalho na Comissão de Direito Securitário e com 
a publicação de artigos sobre o mercado. 

CONHEÇA O DR. EMERSON 
MAGALHÃES

É co-escritor do artigo ‘Embriaguez do moto-
rista/segurado como agravamento do risco 
no contrato de seguro de vida – Excludente 
de cobertura securitária. Crítica à súmula 620 
do STJ’, publicado na Revista Jurídica da OAB 
Blumenau.

No portal do SindsegSC pode ser conferido 
também os artigos: ‘O seguro garantia e a nova 
lei de licitações’, ‘Com a vigência da LGPD, o 
que muda para os Corretores de Seguros?’ e 
‘A importância do correto preenchimento do 
perfil do segurado na proposta de seguro’. Nas 
próximas páginas, registramos mais três arti-
gos focados nos temas das edições das Mesas 
Redonda do SindsegSC, produzidos por Dr. 
Magalhães.
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ARTIGO: A IMPORTÂNCIA 
DO SEGURO RURAL

O agronegócio brasileiro vem crescendo exponencialmente, representando parcela considerável do PIB nacio-
nal, contudo, os riscos aos quais os agricultores estão sujeitos são igualmente gigantescos, ainda mais em um 
país continental que vem se acostumando com eventos climáticos extremos.

O artigo publicado é de responsabilidade do autor, o mesmo pode ser reproduzido desde que citada a fonte e autoria
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O Seguro Rural é o instrumento colocado à dispo-
sição do produtor rural para que este se proteja e 
garanta a continuidade de sua atividade, assegu-
rando uma indenização na ocorrência de sinistros 
cobertos pela apólice de seguro contratada.

O Seguro Rural contempla os seguros Agrícola, Flo-
restal, Pecuário, Animais e de Construções, Equipa-
mentos e máquinas de áreas rurais.

O objetivo do Seguro Rural é minimizar o risco que 
eventualmente atinjam os bens fixos, semifixos 
ou semoventes, minimizar o risco de fenômenos 
naturais, pragas, doenças e outras intempéries que 
eventualmente atinja o bem segurado.

O Instituto do Seguro Rural é tão importante que mereceu  tratamento especial do constituinte que reco-
nheceu o Seguro Rural como um importante instrumento de política agrícola, instituído no art. 187, V da 
Constituição Federal e art. 4º, XIII da Lei 8.171/91. 

Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do 
setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comerciali-
zação, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: [...] V - o seguro agrícola; 
essa política agrícola é implementada por meio de subvenções ao custei do seguro, de acordo com o 
portal.gov.br, o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) oferece ao agricultor a oportu-
nidade de segurar sua produção com custo reduzido, por meio de auxílio financeiro do governo federal.

Para contratar um Seguro Rural, é fundamental que o agricultor procure um especialista no produto, pois 
somente assim entenderá as particularidades do seguro, evitando surpresas quando da ocorrência de um 
eventual sinistro.

O agricultor precisa entender de maneira clara quais são os riscos cobertos e os riscos excluídos no mo-
mento que contrata o seguro, entender se de fato está protegido, e principalmente se durante a vigência 
da apólice está respeitando o que foi estabelecido no momento da contratação, toda a alteração do risco 
deve ser prontamente avisada ao segurador.

Por Dr. Emerson Magalhães
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ARTIGO: POR QUE PROFISSIONAIS 
LIBERAIS DEVEM SE PREOCUPAR 
COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL?

Assim como nos demais ramos do seguro,é funda-
mental que o profissional liberal atue com a máxima 
boa-fé quando firmar o contrato de seguro.

O artigo publicado é de responsabilidade do autor, o mesmo pode ser reproduzido desde que citada a fonte e autoria
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Atualmente vivemos a era das mudanças climáticas, enchentes, furacões, seca, deslizamentos e ciclones 
passaram a atingir regiões que não estavam habituadas com essa realidade, isso fez com que os agricul-
tores tivessem perdas milionárias, e felizmente, quem tinha se protegido conseguiu se reerguer.

No Brasil, de acordo com dados divulgados pela CNseg, após encerrar 2021 com arrecadação de R$ 9,6 
bilhões em prêmios e crescimento recorde de 40%, o Seguro Rural iniciou 2022 com novas altas expressi-
vas na demanda e no pagamento de sinistros.

No primeiro bimestre de 2022, o montante arrecadado ultrapassou R$ 1,7 bilhão, configurando um avan-
ço de 101,1% em relação ao mesmo período de 2021.

Já os sinistros atingiram a marca de R$ 4,8 bilhões em indenizações pagas até fevereiro desse ano, repre-
sentando expressiva alta de 676,5% na comparação interanual. Ao final, é fácil concluir a importância do 
seguro rural para o agronegócio, e é fundamental que que esse seguro seja constantemente aperfeiçoa-
do, pois vital para toda a sociedade brasileira.

Este seguro é fundamental para manutenção da continuidade das atividades do profissional que even-
tualmente cometa um erro no exercício de sua profissão. É normal nos preocuparmos com o seguro do 
automóvel e descuidarmos do seguro que garante a continuidade e tranquilidade do nosso exercício 
profissional.

É importante frisar que o Seguro de Responsabilidade Civil garante não só a tranquilidade do profissional 
liberal, mas garante também a tranquilidade dos seus clientes, pois eventualmente poderá ser reparado 
dos prejuízos a que venha sofrer.

O Seguro de Responsabilidade Civil garante prote-
ção financeira aos profissionais liberais (advogados, 
médicos, contadores, engenheiros, consultores…), 
em caso de responsabilização por eventuais falhas 
em sua atividade profissional que causem danos a 
terceiros.

Por Dr. Emerson Magalhães

Por Dr. Emerson Magalhães
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ARTIGO: POR QUE PROFISSIONAIS 
LIBERAIS DEVEM SE PREOCUPAR 
COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL?
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Artigo: O ABUSO DO DIREITO POR 
PARTE DOS CONSUMIDORES

Artigo 186 do código civil estabelece que: aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A Constituição Federal de 1988, a Constituição 
Cidadã, consagrou a proteção do consumidor como 
direito fundamental e princípio da ordem econô-
mica (arts. 5º, XXXII, e 170, V), cabendo ao Estado a 
promoção da defesa do consumidor, na forma da lei.

Os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais liberais são incalculáveis. Quanto vale a vida 
daquele que se submete aos cuidados de um médico? Qual o valor da tranquilidade de um empresário 
que confia a um advogado as ações em que sua empresa é demandada ou demandante?

Assim como nos demais ramos do seguro, é fundamental que o profissional liberal atue com a máxima 
boa-fé quando firmar o contrato de seguro. É preciso informar com extrema honestidade os riscos que 
envolvam sua atividade, pois informações omitidas ou ‘’esquecidas’’ podem fazer grande diferença na 
hora de eventual regulação de sinistro.

Existem correntes doutrinárias que entendem que em um futuro não tão distante o Seguro de Responsa-
bilidade Civil se tornará obrigatório para profissionais liberais. Particularmente concordo com esta cor-
rente, pois o profissional que desenvolve suas atividades sem Seguro de Responsabilidade Civil coloca 
em risco a estabilidade econômica de setores da sociedade, tendo em vista que eventual erro pode 
inviabilizar sua atividade profissional e a atividade de terceiros.

Assim, por exemplo, entendo que cooperativas médicas podem exigir que um médico que se candidate 
a ser cooperado tenha um Seguro de Responsabilidade Civil adequado, pois eventualmente sua conduta 
pode gerar prejuízos a todos os cooperados, o que no nosso ponto de vista pode inclusive colocar em 
risco a continuidade das atividades da cooperativa.

Ao final concluímos que o profissional liberal, por mais experiente que seja, tem a obrigação de resguar-
dar terceiros de eventual erro no desenvolver de suas atividades, pois ao resguardar terceiros, garantirá 
sua própria segurança profissional.

Por Dr. Emerson Magalhães

Por Dr. Emerson Magalhães
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O Código de Defesa do Consumidor é uma lei abrangen-
te que trata das relações de consumo nas esferas civil, 
administrativa e penal, dispondo sobre a proteção do 
consumidor.

O conjunto de normas constantes no código consume-
rista estabelece princípios elementares como a proteção 
da saúde, da vida, da segurança, o direito à informação 
precisa e adequada, a proteção contra a publicidade 
abusiva e enganosa por meio do equilíbrio das relações 
de consumo.

Todo esse arcabouço protetivo gera no consumidor a 
sensação de imunidade total e, muitas vezes, ao exor-
bitar do seu direito, acaba ferindo direito alheio, muitas 
vezes isso ocorre, pois se tem a ideia de que o consumi-
dor é inatingível e sempre tem razão quando se discute 
uma relação consumerista. 

Por Dr. Emerson Magalhães

ARTIGO: O ABUSO DO DIREITO POR 
PARTE DOS CONSUMIDORES

Nunca é demais lembrar que o artigo 186 do 
código civil estabelece que: aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito.

Para a caracterização do dano moral são
necessários o ato, o dano e o nexo de causa-
lidade entre o ato e o dano. De acordo com 
a Súmula 227 do STJ, o dano moral também 
pode ser sofrido por pessoa jurídica. Portanto, 
qualquer pessoa física ou jurídica que se sinta 
ofendida moralmente em decorrência de 
exposição exacerbada por parte de consumi-
dores descontentes podem sim pleitear repara-
ção do dano sofrido.

O consumidor, ao expor sua insatisfação nas 
redes sociais ou em qualquer outro meio de 
comunicação, não deve se insurgir de forma 
desarrazoada contra terceiros.
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ARTIGO: O ABUSO DO DIREITO POR 
PARTE DOS CONSUMIDORES
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Por Dr. Emerson Magalhães

 O titular de um direito, que não o exerce pelos 
meios adequados e ao exercê-lo, exorbita, sem dú-
vida nenhuma comete ato ilícito, ou seja, eventual 
desrespeito às normas consumerista não autoriza 
o consumidor a ofender a dignidade e a honra de 
terceiros.

Tal entendimento restou pacificado pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 
julgamento da apelação cível número 0007479-
60.2017.8.19.0061, onde um consumidor foi con-
denado a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) a um posto de gasolina, em razão de 
ofensas lançadas em sua rede social.

No referido julgado, restou assentado que o direito 
a livre manifestação de opinião não imuniza o con-
sumidor dos danos eventualmente causados a ter-
ceiros, ou seja, uma linguagem agressiva nas redes 
sociais ou em qualquer outro meio de comunicação 
com o objetivo de expor sua insatisfação pode acarre-
tar em ofensa à honra de terceiros, configurando-se, 
assim, ato ilícito passível de indenização por danos 
morais e inclusive materiais, caso se comprove even-
tual prejuízo, como por exemplo, perda de clientela.

Sempre que sentir lesado o consumidor deve 
procurar os órgãos de proteção ao consumo, o 
qual, sem dúvida nenhuma, prestará todo o auxí-
lio necessário na reparação e prevenção do dano.

Conclui-se que por maior que seja a indignação com eventual desrespeito ao regulamento consumerista, 
expor uma marca ou indivíduos nas redes sociais ou em qualquer outro meio de maneira indigna não é a 
solução. Ressalta-se que o código de defesa do consumidor dispõe e disciplina os meios adequados para 
proteção e reparação dos danos eventualmente suportados por consumidores.
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QUADRO ASSOCIATIVO

Conheça as principais empresas de seguros que integram 
o quadro associativo do SindsegSC. 
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