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PREFÁCIO 

Prezados Leitores, 

Com grande orgulho, a Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP – 

apresenta mais uma Obra Coletiva. 

Essa é mais uma iniciativa que, felizmente, vem se tornando parte de um 

calendário esperado do setor de seguros. 

A consistência na manutenção e no amadurecimento desses Projetos, por sua 

vez, também se reflete na qualidade do conteúdo do trabalho dos Acadêmicos, 

que generosamente dividem suas experiências e estudos com a sociedade em 

geral e com o setor de seguros em especial. 

Nesse contexto, a Academia, que nada mais é do que o conjunto de Acadêmicos, 

alcança plenamente o objetivo de agregar valor ao setor de seguros, por meio 

da construção e propagação de conhecimento. 

Sempre é bom lembrar o nosso muito saudoso Manuel Póvoas, artífice do que é 

a Academia hoje. Ele sempre deu muita ênfase ao fato de que a força das 

instituições é elemento de estabilidade e consistência de uma sociedade em 

geral e de setores econômicos em especial.  

Também seria injusto não enfatizar que, dada a nossa escassez de tempo, 

problema potencializado em um grupo de pessoas que exercem posições e 

atividades importantes no setor de seguros e no mundo acadêmico, a construção 

de uma Obra Coletiva como essa depende de grande esforço e disciplina. Por 

isso, sinceramente, congratulo todos os Acadêmicos que participam dessa Obra. 

O Obra está dividida em duas partes, uma de artigos doutrinários e outra 

dedicada a comentários mais curtos. Dessa forma, trazemos uma diversidade 

não só de temas como de formatos de estudos. 

Na parte de doutrina, nossos leitores encontrarão artigos sobre a cláusula de 

embargos e sanções, a utilização e gerenciamento de bancos de dados, a Lei 

Geral de Proteção de Dados, planos e seguros de saúde, previdência 

complementar e a defesa do consumidor, resseguro, o perfil econômico do 

mercado de seguros, a reforma da previdência e a capitalização nocional e a 

responsabilidade civil profissional em grandes projetos de engenharia. 
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Na parte de estudos mais curtos, temos diversos comentários sobre 

comercialização de seguros, relações de consumo, o contrato de seguro, a 

cultura do seguro, o DPVAT, gerência de riscos liderança, mercado, previdência, 

seguradoras, seguro de automóvel, seguro de pessoas, seguro de 

responsabilidade civil, seguro de tumultos, seguro garantia, seguro para 

catástrofe natural e seguro saúde. 

A variedade dos temas tratados reflete a saudável diversidade que caracteriza a 

comunidade de Acadêmicos, bem como a ampla disposição de todos para 

enfrentar o desafio de colaborar na construção de um setor de seguros mais forte 

e melhor em todos os seus aspectos. 

Por fim, reiteramos nossa especial deferência a toda a Diretoria, que tem 

investido grandes esforços para tornar realidade essa Obra e outras realizações, 

a quem homenageamos na pessoa do nosso Vice-Presidente Operacional, 

Fernando Simões, e da nossa Diretora de Cátedras, Márcia Cicarelli, 

diretamente envolvidos nesse Projeto. Devemos agradecer também, pelo 

permanente apoio, ao Presidente de nosso Conselho Superior, Mauro Batista, a 

quem a Academia deve e ainda deverá muito de suas conquistas e 

reconhecimento. Desejamos a Todos uma boa leitura! 

 

Saudações acadêmicas, 

João Marcelo Máximo dos Santos 

Presidente  
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1. Introduction 

On 8/7/2019, SUSEP issued SUSEP/DIR2/CGCOM Circular Letter no. 6 that 

explains the clauses of insurance contracts providing for violation of laws or rules 

on embargoes or economic or commercial sanctions and their consequences. 

The extraterritoriality of the rules on embargoes and sanctions is a problem and 

has been discussed in many jurisdictions. In Brazil, however, this issue acquires 

specific contours that call for even more care on the part of insurers and 

reinsurers. 

SUSEP, considering (i) that many insurers are including, among the contractual 

conditions of their products, a clause on loss of rights, coverage limitations and/or 

exclusions from coverage deriving from violation of laws or rules on embargoes 

or economic and commercial sanctions, (ii) that the language of the clauses is, 

many times, comprehensive and addresses several different situations, and (iii) 

the number of inquiries of insureds and insurers about the legality and lawfulness 

of the Clause, explained: 

“The prevention measures taken by the insurers as to aspects of their 

activities that may have a connection with the elements of prevention 

and fight against terrorism, money laundering, and other types of 

wrongs in Brazil and abroad are legitimate. 

On the occasion of the risk underwriting, the insurer is expected to 

analyze if there are or not limitations for the coverage to be granted. If 

there are limitations, the proposal must be refused. 

The situations of loss of rights or exclusion from coverage, whichever 

they may be, must be clearly and objectively described, without generic 

references. 

The situations of loss of rights or exclusion from coverage arising from 

a violation of the laws or rules on embargoes or economic or 

commercial sanctions may be provided only in case of an intentional 

act of the insured or the insured’s representative, with a causal relation 

with the event that generated the loss. 

The situations of loss of rights or exclusion from the coverage cannot 

be based on international laws or rules, except for international 

agreements ratified by the Brazilian Parliament. 
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An event occurred subsequently to the issuance of the policy and that 

contravenes a Brazilian law or rule, or a law or rule incorporated into 

the Brazilian legislation, does not automatically entail exclusion from 

the coverage or the insured’s loss of rights, and the insurer must comply 

with the law or rule and/or wait for the court decision. 

In the case of sanction of freezing of assets, under Law no. 13810, of 

2019, the insurer must suspend all types of payments arising from the 

insurance contract to the insured or the sanctioned beneficiary, 

according to said law. The suspension of payment is not characterized 

as loss of rights or exclusion from the coverage. 

The insurer’s possible exposure to sanctions, prohibitions or restrictions 

due to violation of laws or rules on embargoes or economic or 

commercial sanctions is not a justification for structuring the clause in 

disagreement with this Circular Letter. 

The use of a certain clause in reinsurance and/or retrocession contracts 

is not a justification for the insurers to structure said clause, in 

disagreement with this Circular Letter, in the respective insurance 

contracts. 

The use of a certain clause in insurance contracts does not exempt the 

insurer from evaluating the need to provide information as established 

in Law no. 13810/2019 and SUSEP Circular, which regulates Law no. 

9613/1998.” 

Some aspects of the Circular Letter must be highlighted. 

Note that SUSEP determined that the insurers that have a product containing a 

clause not in conformity with the understandings described above, must, within a 

maximum period of 30 days as from the date of publication of the Circular Letter, 

change them to adjust the Clause in question to the terms of the Circular Letter. 

Therefore, understanding the content and determination of the Circular Letter is 

a matter of urgency to mitigate the risk of imposition of penalties and even 

suspension (prohibition to sell) of those products.  

To this end, initially, it is necessary to understand the background of the actions 

and responses of SUSEP concerning this issue.  

In 2010, after an insurer’s inquiry about a case involving the payment of an 

indemnity to a Cuban insured, SUSEP stated that: (i) a country’s adoption of 

economic embargoes does not necessarily imply its adoption by other countries; 
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(ii) there were at that time rules for the fight against terrorism financing; (iii) the 

non-coverage in that case would be a discriminatory act, without legal grounds; 

and (iv) SUSEP/DECON/GAB Circular Letter no. 03/07 listed the persons and 

entities connected to terrorism. 

The Brazilian market began to discuss this issue with SUSEP more thoroughly 

after SUSEP has determined the elimination of the clauses on embargoes and 

sanctions from the insurance products. During those discussions, the relevance 

of the clause for global groups and even purely Brazilian companies was pointed 

out. 

Notwithstanding the market efforts, the Circular Letter still reveals a sheer lack of 

knowledge of the issue and the consequences of the non-adoption of and/or 

disrespect for the clause. 

In the Circular Letter, SUSEP recognizes that the measures adopted by insurers 

to prevent and fight terrorism, money laundering, and other types of wrongs in 

Brazil or abroad are legitimate. 

SUSEP also affirms that the responsibility for the analysis to determine, on the 

occasion of the risk underwriting, if there are or there not limitations for the 

coverage to be granted rests with the insurer, and should it find that there are 

limitations, the proposal must be refused. 

However, not always is it possible for the insurer to determine, on the occasion 

of the risk underwriting, if there are such limitations because some may emerge 

during the validity of the policy or may be identified only if a loss occurs. As an 

example, we may cite mass insurance whose characteristic is underwriting 

processes that are simple and, often, associated with the insured group and not 

with each individual. 

Added to this, SUSEP affirms that the situations of loss of rights or exclusion from 

the coverage, whichever they may be, must be clearly and objectively described, 

without generic references, and that the situations of loss of rights or exclusion 

from the coverage arising from a violation of the laws or rules on embargoes or 

economic or commercial sanctions may be provided only in case of intentional 

wrong committed by the insured or the insured’s representative evidencing a 

causal relation with the event that generated the loss. 
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Indeed, the rules must be clear and objective. The violation of laws or rules on 

embargoes or economic or commercial sanctions may be not only a “passive” 

classification (caused by a new sanction or the characteristics of the loss) but 

also, and in general, does not depend on an intentional wrong because it is 

identified based on objective criteria. 

Added to this is the fact that, contrary to SUSEP’s understanding that situations 

of loss of rights or exclusion from coverage cannot be based on international laws 

or rules, except for international agreements ratified by the Brazilian Parliament, 

in our globalized world, foreign companies operate in several countries and, even 

if the laws of their countries of origin are not internalized by the other countries, 

this does authorize them not to obey such laws. Quite the opposite, if it is not 

possible to operate according to the requirements of their countries of origin, 

those companies may opt to leave the country and stop doing business there, a 

risk that is particularly relevant for non-central markets, such as the Brazilian 

market. 

Concerning this aspect, SUSEP’s understanding of the nature of the clause on 

embargoes and sanction is mistaken. 

The clause is not a new contractual rule that is changed or revealed along the life 

of the contract. Rather, it is a contractual rule that, if well and clearly established, 

refers to a set of embargoes and sanctions that is in update process permanently 

and naturally. 

It would not make sense, and there is no need to deepen the discussion about 

this aspect, to consider that embargoes and sanctions apply to contracts entered 

into after their enactment. And it would not make sense that Brazil should take a 

position different from that of the rest of the world and/or require that the 

companies that operate here follow costly and exotic practices and 

understandings that have no legal basis, are conceptually erroneously and are 

divorced from the logic and practices that govern the global markets. This, in 

addition to the evident mismatch between the insurance and reinsurance 

coverages, may make insurance and reinsurance contracts inviable. 

As a matter of fact, the purpose of Law no. 13810, published on March 8, 2019, 

that provides for the compliance with sanctions imposed by Resolutions of United 
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Nations Security Council and specially designated nationals under investigation 

or charged with terrorism, terrorism financing, or terrorism acts, is to expedite 

asset freezing and the identification of individuals and legal entities associated 

with the terrorism and the distribution of weapons of mass destruction, in relation 

to the law previously in effect (Law no. 13170/15). 

Upon the enactment of this Law, the regulatory and inspection bodies, among 

them, SUSEP, will be responsible for setting rules for the compliance with this 

Law; they will also supervise and enforce the measures to freeze assets of 

individuals and legal entities, as provided in art. 9 of Law no. 9613, of March 3, 

1998, and will apply the applicable administrative penalties. 

According to this Law, the assets will be frozen in compliance with the 

Resolutions of the United States Security Council or through designations of its 

sanctions committees or at the request of the foreign central authority, provided 

that in accordance with the applicable legal principles and based on objective 

grounds to meet exclusively the designation criteria set in the Resolutions of the 

United Nations Security Council or resolutions of its sanctions committees. 

It should be noted that this is a rule that requires that the companies follow certain 

procedures, but whose nature and modification dynamics are similar to those of 

embargoes and sanctions, however, it does not even contemplate the possibility 

that the immediate application of the freezing is a violation of any contract. And, 

in Brazil, this is a constitutional matter since the Constitution protects the perfect 

juridical act against the effects of supervening laws. That is, the Brazilian legal 

system recognizes that an international decision may cause an immediate impact 

on contracts, but SUSEP does not recognize this possibility. 

In conclusion, likewise Law no. 13810 and the efforts of the United Nations 

Security Council and its sanctions committees, the international sanctions are 

actions aimed at a social, political or commercial purpose at the international 

level, and the countries and organizations may impose fines on their members if 

they fail to obey the international sanctions. 

The text of Law no. 13810 makes it clear that a law, as it is the case in question, 

or a clause on sanctions may incorporate elements contained in the International 
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Law rules, even if they change along the life of the contract and/or are not easily 

identifiable in exhaustive contractual rules. 

According to SUSEP/DIR2/CGCOM Electronic Circular Letter no. 6, Law no. 

13810, but not the contractual rules, must be observed, which, given the 

constitutional nature of the protection of contracts, does not make sense, not to 

mention the major disturbances and exoticism that this ensues. 

Another example that may be cited and that perfectly reflects the application of 

the sanction in the Brazilian territory is the opinion of Brazil’s Prosecutor General 

Raquel Elias Ferreira Dodge for the suspension of the act ordering Petrobras to 

fuel Iranian ships because Iran is on SDN list – Specially Designated Nationals 

and Blocked Persons List – of OFAC – Office of Foreign Assets Control - of the 

US.  

The opinion highlights the statement of the Foreign Relations Secretary-General 

that “although the unilateral US sanctions against Iran are not applicable within 

the Brazilian territory, the inclusion of the Brazilian economic agents in the scope 

of the US legislation on this matter, with possible practical effects produced in the 

US territory, may have political and commercial repercussions that cannot be 

disregarded.” 

 

2. Conclusion 

Finally, for SUSEP, the insurer’s possible exposure to sanctions, prohibitions or 

restrictions due to violation of laws or rules on embargoes or economic or 

commercial sanctions is not a justification for structuring the clause in 

disagreement with this Circular Letter. Moreover, the use of a certain clause in 

reinsurance and/or retrocession contracts is not a justification for the insurers to 

structure said clause in disagreement with the Circular Letter, in the respective 

insurance contracts. 

In fact, the mere possibility of sanctions and use of a certain clause in the 

reinsurance and/or retrocession contracts does not justify the inclusion of the 

clause in the insurance contracts. However, treating this fact as a premise for the 

prohibition against the inclusion of the clause on embargoes and sanctions in the 
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insurance contracts reveals, in addition to an inadequate understanding of the 

clause and the Brazilian legal system, an alarming detachment from reality. 

It is clearly a mistake to understand that the clauses on sanctions that refer to 

sanctions imposed by countries on other countries are contrary to the Brazilian 

law.  

It remains for the insurers to set procedures to deal with specific cases and, in an 

extreme case, it may be necessary not to perform the insurance contract and 

waited for a court order for its enforcement, which will reduce the risk of the 

insurer being held liable for noncompliance with embargoes and sanctions. All in 

all, this is another “jabuticaba”1 
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1. Introdução 

O título sugestivo já encerra uma provocação, espelhada na experiência dos 

autores, resumida na concepção, recepção e certificação de bases de dados de 

múltiplas procedências, destacando-se o segmento dos riscos seguráveis, aí 

representado por sociedades seguradoras e operadoras de planos privados de 

assistência à saúde. 

A provocação implícita no título não supera, todavia, a máxima GIGO (Garbage 

In, Garbage Out), cuja divulgação maciça é atribuída ao técnico da IBM, George 

Fuechsel, a despeito de existirem controvérsias sobre a autoria do termo 

(Stenson, 2016). 

 

2. Considerações conceituais 

Não é novidade de que o intuito central das bases de dados, provenientes de 

sociedades seguradoras e operadoras de saúde, é subsidiar estudos e análises, 

sobretudo atuariais, voltados para a gestão de portfólios de riscos seguráveis. 

O setor da saúde suplementar é o alvo principal das observações, comentários 

e conclusões, com maior ênfase para as empresas de médio e pequeno portes. 

A referência explícita às empresas de menor porte não induz à conclusão de que 

as de grande porte sejam uma maravilha à parte, quando se trata da abordagem 

do Data Warehouse de cada uma. 

Ensina-nos (Welbrock) que Data Warehousing é um processo de atendimento 

das necessidades empresariais associadas aos valores de Suporte Decisório, 

através da disponibilização de informações. Ainda, segundo o mesmo autor, 

necessidade empresarial é um requerimento explícito endereçável, usando a 

informação contida no Data Warehouse, lembrando que a maneira como uma 

organização deseja progredir ou avançar está subordinada à sua visão de futuro. 

Isto quer dizer que a concepção do Data Warehouse não é uma mera tarefa 

tecnológica ou burocrática, mas, sim, um profundo exercício de reflexão sobre 

como o futuro poderá afetar a empresa, ou seja, um exercício de planejamento 

estratégico, focado na longevidade da organização. 
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A diferença entre sobreviver e fenecer reside na maneira com que o futuro é 

visualizado pela Administração, seguido da forma com que são implementadas 

ou não as ações necessárias à superação dos desafios antecipados. Exemplos 

não faltam sobre empresas cuja visão equivocada do futuro levaram à debacle: 

Sun Microsystems, Compaq Computer, Eastman Kodak, Napster, BlackBerry, 

dentre outras. Mas, também como contribuinte para o sucesso ou insucesso está 

o modo com que são executadas as ações, concebidas para enfrentamento das 

situações antevistas. 

Em síntese, o primeiro passo para a concepção do Data Warehouse - ou banco 

de dados para fins estratégicos - compreende um olhar no que o futuro nos 

reserva. Como serão os meios de transporte no futuro? Os médicos clinicarão 

do mesmo modo com atendem seus pacientes atualmente? Os dentistas 

continuarão "destruindo" a dentição cariada, como hoje o fazem? Os indivíduos 

passarão a trabalhar remotamente, em suas residências ou em ambientes de co-

working? Como será o processo educacional das crianças? E a reciclagem dos 

profissionais, como se dará? 

Destas indagações e de todas as outras não registradas neste texto surge a 

questão primordial para a construção da base estratégica: quais as variáveis 

que deverão ser observadas como proxies de um futuro, que mal 

imaginamos? A resposta talvez esteja na observação de como funcionam as 

séries infinitas, parte da matemática avançada, conhecida como Cálculo nos 

cursos de engenharia e afins. 

Nesta técnica, o usuário vai incorporando termos na série para atingir um 

determinado grau de precisão. Na prática do planejamento estratégico, há que 

se possa ter agilidade na observação da realidade, para realimentação do 

processo de replanejamento, que não tem fim. 

Superada a etapa de concepção do Data Warehouse tem início a fase de 

implementação, caracterizada pelas seguintes atividades: 

a) Extração dos dados do Sistema Operacional (ou Transacional) para o 

Data Warehouse; 

b) Transformação de como o dado é visto no Sistema Operacional (ou 

Transacional), resultando nas subatividades, listadas a seguir: 
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b.i) Validação; 

Eliminação, quando necessária; 

b.ii) Integração, em que a uniformização do formato e do padrão 

são essenciais; 

b.iii) Estruturação; 

b.iv) Normalização; 

b.v) Modelo de dado. 

 

2.1 Extração dos dados do Sistema Operacional (ou Transacional) para o Data 

Warehouse 

Em geral o processo é simples, com uso intensivo de tecnologia a depender do 

volume envolvido e timing para disponibilização da informação. Só lembrando 

que a "transformação" - quando necessária - é uma outra atividade, passível de 

conjugação com a rotina de extração. 

 

2.2 Transformação 

A transformação é o passo em que o dado extraído do Sistema Operacional (ou 

Transacional) é transformado do modo como é visualizado no mesmo para o 

modo como será visto no Data Warehouse. 

Exemplificando: 

Em um sinistro de colisão na carteira de automóvel é lançado na provisão 

correspondente o valor de $ 4.000,00. Neste exato instante o valor visualizado 

no Data Warehouse é $ 4.000,00. Admita-se que num período de tempo 

subsequente, concluído o reparo do automóvel, o valor final atinja $ 4.600,00. 

Na provisão haverá um lançamento de $ 600,00. No Data Warehouse o valor de 

$ 4.000,00 será substituído por $ 4.600,00. 

Um segundo exemplo corresponderia a uma internação de longo prazo, em que, 

a cada mês, seria lançada na Contabilidade a despesa referente ao mesmo. No 

Data Warehouse o valor total iria sendo gradativamente atualizado, com a data 

da alta da internação indicando que esta não ocorreu. 
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2.3 Validação 

Muito embora a validação seja uma etapa importantíssima, o tempo gasto nela 

deve ser cuidadosamente ponderado, já que, de nada adiantará sob o ponto de 

vista prático, obter uma qualificação de 100% para os dados, passado o tempo 

necessário para uso da informação. 

 

2.4 Eliminação 

A eventual eliminação de alguma informação tem que estar cercada de toda a 

atenção possível, envolvendo, inclusive, a presença da auditoria. 

 

2.5 Integração 

A integração é normalmente requerida nas empresas que operam com vários 

sistemas distintos. É comum, nestas situações, que as metodologias embutidas 

em cada sistema tratem, diferentemente, elementos similares. Caberá à 

integração produzir a uniformidade requerida. 

 

2.6 Estruturação 

Qualquer nova variável deverá ser criada nesta etapa. As regras para tal deverão 

estar devidamente explicitadas. 

 

2.7 Normalização 

Trata-se de colocar a informação do Data Warehouse em um padrão, que integre 

as necessidades do usuário com as facilidades para uso do dado. Por exemplo, 

o que deveria ser colocado à disposição do usuário: - Dois arquivos, um dos 

quais contendo a descrição dos procedimentos médicos com os 

correspondentes códigos e o outro com os códigos dos procedimentos incorridos 

pela massa segurada (com demais variáveis, como valor, prestador do serviço, 

etc.); ou - um único arquivo no qual já venham todas as informações? 
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Naturalmente que a resposta dependerá de vários fatores estruturais, ligados à 

estratégia de atuação da empresa. 

 

2.8 Modelo de dado 

Trata-se da decisão de onde o dado deve residir e em que forma. Tal decisão 

deve estar assentada nas necessidades do negócio. Se, por acaso, a mudança 

for parte da cultura da organização, a forma final deve levar em devida conta a 

característica de mudança. 

Com o advento dos Acordos da Basileia (I, II e III), veio a reboque os movimentos 

europeus conhecidos como Solvência I, II e III, além do capital baseado em risco 

norte-americano. 

Em linhas gerais, a partir do Solvência II, os órgãos reguladoras da Comunidade 

Europeia admitem que os requerimentos de capital das sociedades seguradoras 

possam ser estabelecidos a partir do desenvolvimento do modelo interno de 

cada uma.  

O modelo interno simula a operação da entidade, diante de diferentes cenários, 

estando intimamente associado ao estilo de gestão adotado. Pode-se afirmar 

que modelo interno é a fronteira do conhecimento da atualidade, na medida em 

que congrega uma série de técnicas atuariais, econométricas, estatísticas, 

econômicas e financeiras, buscando identificar os pontos fracos da organização, 

para, com isso, promover a adoção das medidas cabíveis em defesa da 

longevidade da mesma. 

Segundo (Cadoni): 

An insurance internal model need not to be based on complex 

mathematics. It may simply be a formula adapted to the specificities of 

a particular specialist type of insurance, often with the same or similar 

formulas used for the whole of an insurance sub-sector. 

Os autores nutrem absoluta certeza de que a Alta Administração das empresas 

reconhece a importância de se produzir e manter uma estrutura de informação 

íntegra e fidedigna. A realidade, no entanto, mostra-nos que esta certeza não se 

configura com a existência de bases de dados confiáveis e verossímeis. 

Fechamos este item com a advertência de (Buckham, Wahl, & Rose) “The need 



41 
 

for high-quality data is absolutely critical, particularly in regard to the use of 

internal models.” 

 

3. Realidade do Mercado Brasileiro  

Quando se raciocina com Data Warehouse, há um árduo caminho a ser 

percorrido, ainda, pelas sociedades seguradoras e operadoras de planos 

privados de assistência à saúde.  

No caso das seguradoras, as exceções são pontuais e, normalmente, estão 

restritas a alguma carteira específica de seguros, o que causa mais estranheza, 

observadas estas exceções, é a estanqueidade com que são tratadas as 

carteiras numa mesma organização.  

Ilustrando, num dado grupo segurador, sua carteira de automóveis exibe uma 

ampla gama de fatores tarifários (variáveis qualitativas), devidamente combinada 

com um modelo operacional em que a emissão de apólices e de endossos é 

devidamente registrada e armazenada.  

Já na carteira de saúde deste mesmo grupo segurador, os endossos são 

emitidos, porém não são armazenados! Como explicar esta falta de lógica? 

Infelizmente, a explicação reside na ausência de conhecimento básico, por parte 

da Administração, dos elementos essenciais da matéria quer versa sobre 

planejamento estratégico. 

Houvesse facilidades para ingresso de companhias estrangeiras no mercado 

brasileiro de seguros e da saúde suplementar, muitas das seguradoras e 

operadoras de saúde, hoje atuantes, ou quebrariam ou seriam vendidas. 

É preciso enfatizar que os riscos não são necessariamente estáticos, exigindo, 

portanto, modelo operacional que não só acompanhe suas mutações, como 

também efetue o devido registro e sua incorporação adequada no Data 

Warehouse. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP mantém à 

disposição do público várias bases de dados. 

Numa incursão, efetuada no ano de 2018, na base de dados de automóveis, 

disponibilizada por aquela Superintendência, deparamo-nos com prêmios de 
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seguros e indenizações negativos, que são resultados flagrantes da falta de 

domínio conceitual de como deve ser alimentado e mantido um Data Warehouse. 

É óbvio que o problema não começa na SUSEP! Na saúde suplementar (ANS), 

o cenário não é melhor, ao contrário, ele se agrava com a proliferação de 

sistemas transacionais, comercializados por empresas diversas, travestindo 

estes sistemas como de apoio à decisão ou à gestão. 

À quase totalidade falta embasamento técnico (atuarial) adequado, o que leva a 

apurar sinistralidade e outras variáveis de forma equivocada, sobretudo quando 

o foco se encontra na necessidade de gerar elementos para discussão 

envolvendo a revisão de preços de contratos já celebrados ou de novas vendas. 

O engano mais comum - em especial nos segmentos de carteira onde as 

carências se aplicam - é a subestimação da sinistralidade, assim como das 

frequências de utilização e, por consequência, dos prêmios de risco (custos per 

capita) - ambas variáveis atuariais básicas.  

Afora isso, existe a dificuldade de acesso a algumas variáveis, que são 

determinantes para explicação dos custos assistenciais. Mas isto já é outro 

capítulo, cuja abordagem não cabe neste texto. 

Em síntese, as bases de dados disponíveis carecem de concepção mais 

apurada, mediante o estabelecimento de elenco de variáveis endógenas e 

exógenas, que guardem a possibilidade de explicar ao menos os custos 

assistenciais. 

A falta de visão prospectiva mais crítica prejudica, certamente, o elenco de 

variáveis referido no parágrafo anterior. 

Como antes citado, os sistemas transacionais foram projetados sem o princípio 

filosófico que caracteriza a atividade securitária - uma operadora de saúde é uma 

seguradora virtual. 

 

4. Recomendações não exaustivas 

Neste item serão apresentadas algumas sugestões a nortearem a concepção de 

um Data Warehouse, evitando que se constitua um bando de dados. 
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Primeiramente, a concepção do Data Warehouse não é uma tarefa de 

responsabilidade da área de informática ou de qualquer outra. Muito ao contrário, 

a concepção do Data Warehouse é atividade de quem entende do negócio! E é 

precisamente por isso que cabe ao “proprietário” definir do que necessita para 

tocar seu negócio. “Tocar” negócio, nesse contexto, é o mesmo que administrá-

lo. E administrar está na razão direta da capacidade de antecipar o futuro. 

Em linguagem estatística, a concepção do banco de dados passa pela definição 

das variáveis que o comporão. Passado, presente e futuro interagem nesta etapa 

crucial. 

Desnecessário frisar que se trata de estágio que exige grande descortínio e 

inesgotável capacidade prospectiva. Normalmente, é uma atividade de caráter 

multidisciplinar, da qual participam profissionais dos mais diversos matizes, 

todos subordinados à visão do dono do negócio. 

Imagine-se hoje questionando e indagando quais variáveis, daqui a dez anos, 

explicarão o comportamento do consumidor frente às necessidades de 

assistência médico-hospitalar.  

Que variáveis explicarão um dado quadro de morbidez? 

Enfim, a concepção do banco de dados passa necessariamente por um exercício 

de “futurologia”, visando assegurar um mínimo de longevidade para o mesmo. 

Na própria etapa de concepção, deverá ser ponderada a forma com que se 

procederá a coleta da informação.  

Tal precaução tem raízes na questão da confiabilidade e na operacionalização 

do sistema de coleta, este último muito associado a custos. Igualmente relevante 

é a preocupação com a viabilidade de se definir variáveis portadoras de 

dificuldades naturais de mensuração. 

Um Data Warehouse deve contemplar no mínimo os seguintes elementos: 

− Cadastro de segurados/beneficiários; 

− Arquivo das indenizações (ou de sinistros ou de ocorrências); 

− Arquivo de produtos; 

− Arquivo de prêmios/contribuições; 

− Arquivo de prestadores de serviços; 
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− Arquivo de estipulantes; 

− Tabela de procedimentos (para a área de saúde) ou de eventos 

indenizáveis (seguros gerais); 

− Matriz de protocolos (área médica); 

− Matriz de variáveis exógenas (taxas SELIC, taxas cambiais, taxas de 

desemprego, dados do IBGE, etc.). 

Um aspecto que encontramos recorrentemente é o descaso com a identificação 

inequívoca de um dado segurado/beneficiário. 

Ilustraremos o contido no parágrafo anterior com um exemplo: um dado 

beneficiário, cliente de uma operadora de saúde, migra para outra operadora e, 

passado um período, retorna para o quadro de beneficiários da primeira 

operadora. 

Não raras vezes encontramos este beneficiário ser cadastrado com nova 

matrícula, tornando-se penoso o ato de recuperação de procedimentos 

realizados quando cliente pela primeira vez. 

Já encontramos pessoas que realizaram o procedimento de apendicite mais de 

uma vez, como indivíduos que extraíram 8 dentes de siso. 

Nos procedimentos de alimentação do Data Warehouse deve ser abolida 

qualquer rotina que não preveja a preservação da informação anterior. 

Se um segurado mudar de endereço, no Data Warehouse devem existir os 

registros de informação com o endereço anterior e com o atual. 

A história do risco deve ser preservada a qualquer custo. As informações só 

devem integrar o Data Warehouse após terem sido certificadas. 

Para tal, deve ser desenvolvido um sistema com ampla malha de crítica. 

Espartanamente, o sistema deve prever críticas de amplitude e formato, além de 

consistência. 

Exemplo de crítica de amplitude, no caso de planos ou seguros de saúde, seria 

o de se encontrar na base de dados um código de procedimento não 

especificado pela instituição detentora dos dados. 
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Outro exemplo, seria o de se haver especificado o nível MASCULINO do fator 

GÊNERO pelo dígito 1 e o nível FEMININO por 2, encontrando-se na base de 

dados ocorrências de GÊNERO com dígito 3. 

Um formato fora de especificação corresponderia a se encontrar em um campo 

destinado à data, que especificamos geralmente no padrão AAAAMMDD, um 

caractere alfabético. 

As críticas de consistência são mais delicadas e exigem experiência do negócio, 

pois dependem do julgamento do técnico encarregado pela tarefa. 

Segue conjunto mínimo de críticas sugeridas, raciocinando-se em termos de 

planos ou seguros de saúde: 

• Verificação da data de saída (ou da data atual quando o participante 

continuar no plano) ser anterior à data de ingresso no plano ou seguro; 

• Verificação da existência de procedimentos ou serviços pagos, sem a 

correspondente existência do segurado no cadastro; 

• Verificação da existência de procedimentos ou serviços pagos, fora da 

vigência efetivamente contratada; 

• Verificação da existência de carências descumpridas; 

• Verificação da existência de atendimentos realizados não sintonizados 

com o plano contratado; 

• Verificação da existência de procedimentos típicos ou exclusivos de um 

dado gênero, realizados no outro (partos em homens, cauterização de 

úteros em homens, exame de próstata em mulheres, etc.); 

• Verificação da existência de procedimentos típicos ou exclusivos de um 

dada faixa etária, realizadas em faixas etárias incompatíveis (consulta 

geriátrica em um indivíduo com 7 anos de idade, etc.); 

• Verificação das datas de pagamento ou reembolso de serviços serem 

anteriores às datas de ocorrência do(s) evento(s); 

• Verificação da presença de valores monetários absurdamente elevados 

ou baixos, de acordo com a experiência ou bom senso, usando a técnica 

conhecida como box-plot, por exemplo. 
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Na sequência apresentamos uma série de tabelas, relacionando variáveis 

sugeridas para o Data Warehouse de uma operadora/seguradora atuando no 

segmento da saúde suplementar. 

A relação não exaure todas as possibilidades, ressaltando-se que se referem 

exclusivamente às informações sob algum controle da operadora/seguradora. 

Desta forma, não estão citadas as informações a serem coletadas de fontes 

governamentais, por exemplo, ou de outras fontes externas. 

E o lembrete final: todo risco, cada risco, tem sua própria história, sua própria 

trajetória. Preservá-la é responsabilidade da Administração. Se não for possível 

visualizar esta história através do Data Warehouse, o que você tem é um bando 

de dados! 

 

5.Sugestão de tabelas relacionando variáveis sugeridas para o Data 

Warehouse de uma Operadora/Seguradora atuando no segmento da 

saúde suplementar. 

Variável  

Código do beneficiário/segurado 
Nível de dependência 
CPF do beneficiário/segurado 

CGC ou CPF do estipulante 
CEP da residência do beneficiário/segurado 
Data de nascimento do beneficiário/segurado 

Gênero do beneficiário/segurado 
Estado civil do beneficiário/segurado 
Natureza da ocupação do beneficiário/segurado 

Código da ocupação do beneficiário/segurado 
Código da renda mensal do beneficiário/segurado 
Quantidade de imóveis urbanos do beneficiário/segurado 

Quantidade de dormitórios da residência 
Quantidade de veículo do beneficiário/segurado 
Quantidade de TV a cores do beneficiário/segurado 

Quantidade de aparelho de sons do beneficiário/segurado 
Código da nacionalidade do beneficiário/segurado 
Município de naturalidade do beneficiário/segurado  
Unidade da federação onde nasceu o beneficiário/segurado 

Código do produto adquirido pelo beneficiário/segurado 
Data de início de vigência 
Data de término de vigência 

Número da apólice ou do contrato 
Número do endosso ou do aditivo 
Carências  

Franquias 

 

Variável 

Código do beneficiário/segurado 

Número da apólice ou contrato 

Cadastro  

de 

beneficiários/ 

segurados 

Arquivo de 

produtos 
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Número do endosso ou do aditivo 

Código do produto adquirido pelo usuário 

Data da ocorrência 

Data do aviso 

CGC ou CPF do prestador de serviço 

Custo da consulta 

Desembolso pelo plano ou seguro 

Data do pagamento 

Código do procediemnto 

Código do prestador do serviço 

Diagnóstico provável – CID 

Quantidade de exames ou terapias receitadas 

Diagnóstico final – CID 

Data da confirmação do diagnóstico 

Nível de gravidade da doença 

Altura do usuário em m 

Peso do usuário em kg 

Pressão do usuário 

Batimento cardíaco (por min) 

Dígito de sedentarismo 1=sim   2=não 

Dígito de hábitos alimentares  1=insat. 2=sat. 

Dígito de tabagismo 1=viciad.   2=não viciad. 

Dígito de alcoolismo  1=sim    2= não 

Dependência de drogas  1=sim   2=não 

 

Variável 

Código do beneficiário/segurado 

Número da apólice ou contrato 
Número do endosso ou do aditivo 
Código do produto adquirido pelo usuário 

Data da ocorrência 
Data do aviso 
CGC ou CPF do prestador de serviço 

Custo do SADT 
Custo dos materiais 
Custo dos honorários medicos 

Porte anestésico 
Custo total da anesthesia 
Custo total de medicamentos 

Desembolso pelo plano ou seguro 
Data do pagamento 
Código do procedimento 

Código do prestador do serviço 

 

Variável 

Código do beneficiário/segurado 

Número da apólice ou contrato 
Número do endosso ou do aditivo  
Código do produto adquirido pelo usuário 
Data da internação 

Hora da internação 
Data da entrada no CTI 
Hora de entrada no CTI 

Arquivo de 

ocorrências 

consultas 

Arquivo de 

contribuições 
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Data da alta no CTI 

Hora da alta do CTI 
Código da situação do usuário no início da 
internação 

Probabilidade de sobrevivência 
1 = internação clínica  2= cirúrgica 
Data da alta 

Hora da alta 
Data do óbito 
Hora do óbito 

Data da remoção 
Hora da remoção 
CGC ou CPF do prestador do serviço  
Custo total da internação 

Custo dos honorários medicos 
Custo de enfermagem 
Custo com medicamentos 

Custo com materiais 
Custo com SADT 
Porte anestésico 

Custo total de anesthesia 
Código da acomodação 
Custo das diárias hospitalares 

Custo da gasoterapia 
Taxas do bloco cirúrgico 
Taxas do instrumental cirúrgico 

Taxas de salas especiais 
Taxas de equipamentos especiais 
Taxas administrativas 

Taxas de remoção 
Diárias de berçário 
Número da guia de internação 

Código do procedimento principal 
Data de pagamento 

 

Variável 

Código do produto 
Número da apólice ou do contrato 
Número do endosso ou do aditivo 

Código do procedimento coberto 
Dígito de cobertura 1=coberto  0=não coberto 
Carência em dias 

Franquia em R$ 
Coparticipação em % 
Número de registro na ANS 

Nome fantasia do produto 
Dígito de tipo de contratação 
Dígito de modalidade de pagamento 

Dígito de abrangência geográfica 
Dígito de cobertura 

 

Variável 

CGC ou CPF do estipulante 
Código do beneficiário/segurado 
Número da apólice ou do contrato 

Número do endosso ou do aditivo 
Código do produto 
Valor da contribuição 

Data do recebimento da contribuição 
Data de início da competência 
Data de término da competência 
Participação do estipulante 

 

Arquivo de 

ocorrências 

serviços 

auxiliares de 

diagnóstico e 

terapias 

Arquivo de 

ocorrências 

internações 

Arquivo de 

prestador de 

serviços 

Pessoa jurídica 
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Variável 

CGC ou CPF do estipulante 
Código do produto 
Código da atividade 

Dígito de existência de odontologia 
Dígito de existência de vale refeição 
Dígito de existência transporte 

Dígito de existência seguro de vida 
Dígito de existência plano de previdência 
Dígito de existência de auxílio financeiro 

Dígito de existência de auxílio medicamentos 
Dígito de existência de auxílio creche 
Dígito de existência de auxílio escola 

Dígito de existência de outros benefícios 

 

Variável 

CPF do profissional 

Identidade professional 
Conselho Regional 
Município do exercício profissional 

UF 
Escolaridade 
Dara da diplomação 

Escola de graduação 
Especialidade 

 

Variável 

CNPJ do prestador de serviços 
Ocupação principal (CNAE) 
Endereço complete 

CEP 
Descrição das instalações 
Estatísticas de desempenho 
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Resumo  

Formação de preços de riscos seguráveis; segundo o sistema financeiro-atuarial 

da repartição simples, exibindo sua relação lógica com o consórcio de bens, 

assim como se deve proceder em relação ao reajuste de planos privados e 

seguros de assistência à saúde. 
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1. Introdução 

Este artigo se inspira na veiculação de uma série de reportagens originadas na 

imprensa escrita, a contar da segunda metade de julho de 2019, acerca de 

Projeto de Lei, visando a alteração da Lei no 9656, de 1998, conhecida 

popularmente como a Lei dos Planos de Saúde. 

Toda atividade ou negócio encerra sua própria lógica, a qual, se violada, poderá 

levar a consequências drásticas, sendo a derradeira o abandono da atividade, 

caracterizado ou não pela insolvência. 

É imperioso que se reconheça que a lei em vigor encerra profundas violações à 

boa técnica securitária, sendo de bom tom sua revisão, desde que assentada em 

sólidos axiomas que regem atividade tão sensível como esta. 

Uma indústria química, por exemplo, tem seus fundamentos construídos sob a 

égide do conhecimento da Química. O profissional em medicina se curva ao que 

a Ciência Médica aponta como o melhor caminho para atender as demandas por 

saúde de sua clientela. 

O segmento da saúde suplementar, pelo ângulo do custeio, não é uma exceção. 

Ele também se erige sob uma base de conhecimentos e práticas, alicerçados 

pela Ciência Atuarial. Uma operadora de plano privado de assistência à saúde é 

equiparada, tecnicamente, a uma sociedade seguradora. 

Esta verdade é tão contundente que a Fundação Instituto de Pesquisas 

Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) eleva ao grau de seguradora 

virtual a operadora de saúde. Mas o que há de tão especial na atividade 

securitária? 

O aspecto mais relevante é, sem sombra de dúvidas, o caráter prospectivo da 

atividade.  

Quando um plano de saúde tem sua venda realizada, a operadora ou seguradora 

desconhece o custo em que incorrerá naquela venda específica. Seu 

conhecimento se restringe em projetar o custo futuro das vendas efetuadas, 

estabelecidos o perfil de demanda da população alvo e os eventos indenizáveis. 

Para tanto, socorre-se de conhecimentos dos mais diversos, dentre os quais se 

destacam a estatística, a econometria, a programação matemática, a inteligência 
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artificial, além, obviamente, da medicina, com grande ênfase para a medicina 

baseada em evidências. 

Não menos importante é reconhecer as diferenças entre riscos seguráveis e 

riscos não seguráveis, pois nem todo risco pode ser coberto por uma seguradora. 

Um exemplo extremo é o risco inerente às perdas e ganhos derivados do jogo 

da roleta. Os riscos especulativos também estão fora da atividade securitária, 

dentre tantos outros. 

Para que um risco seja considerado segurável tem que satisfazer a uma série de 

requisitos, dentre os quais se destacam: 

a) Ele deve ser economicamente viável, ou seja, a utilidade de contratação 

do seguro1 deve ser superior a da não contratação; 

b) O valor econômico do seguro deve ser avaliável, ou seja, o segurador 

deve ser capaz de estimar, a partir da massa exposta de riscos, as 

indenizações que se verá obrigado a honrar; 

c) A perda deve ser objetivamente definível, ou seja, não susceptível de 

manipulação por parte do segurado, no sentido de inflar, artificialmente, 

seu montante; 

d) A perda deve ser de natureza aleatória, ou seja, a ocorrência do evento 

indenizável se encontra além do controle do segurado e segurador. 

Na prática internacional, a assunção do risco segurável pressupõe o 

compromisso prévio de pagamento do prêmio, que é o preço do seguro. 

No âmbito da saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - 

ANS cunhou o termo contraprestação pecuniária, em substituição à expressão 

prêmio. 

A precificação do seguro ou plano de saúde se dá segundo os ditames do 

sistema financeiro-atuarial da repartição simples, que se assemelha à figura do 

consórcio de bens. 

Num consórcio para a aquisição de um carro, por exemplo, o valor do veículo é 

rateado entre os membros do grupo, uma vez definida a periodicidade de entrega 

 
1 O vocábulo seguro se utiliza em seu sentido abrangente. Uma operadora de saúde ao comercializar planos, recebendo 

antecipadamente as contraprestações pecuniárias, atua como uma seguradora. 
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do mesmo. No caso de automóveis, entrega-se um carro a cada mês. 

No caso de planos de saúde, ESTIMA-SE o custo a ser incorrido pelo grupo 

segurado, a cada ano, e rateia-se este valor entre os membros do grupo 

segurado. 

No consórcio de auto, cada membro recebe um e apenas um carro. No 

"consórcio do plano de saúde" a quantidade de bens (consultas, exames, 

terapias e internações) não tem limite fixado. 

No consórcio de automóvel, sempre que a fábrica altera o valor do veículo, a 

mensalidade é instantaneamente reajustada. 

No caso do plano de saúde, há duas situações distintas: a que afeta os planos 

individuais e familiares e a que diz respeito aos planos coletivos, sejam 

empresariais ou por adesão.  

No caso dos planos individuais, o reajuste estabelecido pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS nem sempre repõe os aumentos de custos, 

lembrando, novamente, que os preços iniciais foram estimados, com base em 

projeções, que sempre embutem premissas sobre os comportamentos 

esperados da economia e da população coberta. 

Atribui-se ao ex-ministro Roberto Campos a máxima de que "no Brasil, até o 

passado é incerto". 

Imaginem, então, tentar projetar o futuro num país como o nosso, em que as 

normas podem se alterar a qualquer minuto, sem que quaisquer garantias 

possam ser asseguradas em tempo hábil. 

Esta é uma das razões para que o plano de saúde seja reprecificado anualmente, 

no mínimo. 

Duas componentes principais amparam as técnicas de precificação dos planos 

de saúde: a quantidade de procedimentos a serem demandados pela massa 

coberta e o custo unitário dos procedimentos assistenciais incorridos. 

Se os médicos, os hospitais, os laboratórios e demais prestadores de serviços 

não alterarem os valores que cobram dos planos, mas a demanda superar a que 

foi projetada, haverá necessidade de revisão dos preços. 
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Se a demanda por procedimentos se mantiver estável, mas os prestadores de 

serviços aumentarem seus preços, haverá necessidade de rever a tabela de 

preços dos planos. 

Claro que, se as duas citadas componentes sofrerem aumentos, o efeito 

combinado deve ser refletido nos preços de vendas dos planos. 

O atuário é o profissional que atua no âmbito da Ciência Atuarial. Trata-se de 

profissão regulamentada, tendo como órgão representativo o Instituto Brasileiro 

de Atuária - IBA. 

Como é de conhecimento geral, na área da Contabilidade existe o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), que foi idealizado a partir da união de 

esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades: 

• ABRASCA; 

• APIMEC NACIONAL; 

• BOVESPA; 

• Conselho Federal de Contabilidade; 

• FIPECAFI;  

• IBRACON. 

Criado pela Resolução CFC no 1055/2005, do Conselho Federal de 

Contabilidade, tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de 

Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a 

divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas 

pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do 

seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da 

Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais". Além das entidades antes 

citadas, há o convite permanente para estarem presentes nas reuniões, os entes 

a seguir: 

• Banco Central do Brasil; 

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

• Secretaria da Receita Federal; 

• Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Analogamente à Contabilidade, o IBA hospeda o Comitê de Pronunciamentos 
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Atuariais - CPA, com o objetivo de estabelecer procedimentos, para garantir que 

os atuários no Brasil exerçam suas obrigações, alinhados com a melhor prática 

internacional.  

É dentro deste arcabouço que o CPA no 010 se insere, DETERMINANDO que 

as notas técnicas atuariais de formação e revisão de preços atentem para os 

fundamentos básicos, reproduzidos a seguir:  

3. A formação e revisão de preços de produtos de saúde suplementar 

são atividades de natureza essencialmente prospectiva, exigindo 

ferramental adequado para projeção das variáveis que interferem com 

a matriz de custos, ao longo da vigência das coberturas e garantias 

contratadas, pelos beneficiários ou segurados, tendo como objetivo 

central a sustentabilidade das Operadoras de Planos de Saúde e das 

Seguradoras Especializadas em Saúde, doravante denominadas 

OPS/SES.  

4. O atuário registrará em nota técnica atuarial a metodologia adotada 

no cálculo e todas as etapas que levaram aos prêmios ou 

contraprestações estimados, indicando de maneira clara as premissas, 

eventuais ressalvas e observações pertinentes, em especial aquelas 

que possam comprometer a sustentabilidade futura da OPS/SES.  

5. O atuário deverá analisar as variáveis endógenas e exógenas 

relativas ao risco de morbidez da população a ser garantida pelo 

produto de saúde suplementar.  

 

2. Conclusão 

Em resumo, a presente Lei dos Planos de Saúde merece revisão, já que ameaça 

a solvência e longevidade das operadoras de planos privados de assistência à 

saúde, por não respeitar princípios atuariais básicos, contrariando a lógica da 

Teoria Geral dos Seguros. 

Para finalizar, que se registre quem é o maior prejudicado no caso da quebra de 

uma operadora ou seguradora: o consumidor que adquiriu uma promessa de 

atendimento e se viu frustrado em seu intento. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo discutir como os papeis do Controlador e do 

Operador, agentes responsáveis pelo tratamento de dados previstos na Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), podem ser aplicados 

ao mercado securitário e ressecuritário, considerando os vários entes envolvidos 

nessa operação, e suas implicações quanto ao regime de responsabilidade. 
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This article aims to discuss how the roles of the Controller and the Operator, 

agents responsible for data processing provided for in the Brazilian Data 

Protection Legislation (Law 13.709 / 2018) can be applied to the insurance and 

reinsurance market, considering the various entities involved in this operation, 
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1. Definição de Controlador e Operador e Regime de Responsabilidade na 

LGPD 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), Lei nº 13.709/20181, 

dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 

empresas ou pessoas físicas, com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da pessoal 

natural.2 

Dentre as várias novidades que a nova legislação estabelece, estão as regras 

para o tratamento de dados e a previsão dos agentes responsáveis por essa 

atividade. São eles o Controlador e o Operador. 

Controlador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais”3. E 

Operador é a “pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que 

realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador”4. 

Por sua vez, Tratamento, para a LGPD, é: 

“toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 

a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 

modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração”5. 

O objetivo da legislação é atribuir responsabilidades e deveres a estes agentes, 

conforme o papel que assumem no tratamento de dados. Não só isso, o §1º do 

artigo 42 da LGPD evidencia que a finalidade do regime de responsabilização é 

“assegurar a efetiva indenização ao titular de dados”. 

 
1 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). 
2 Esse é o teor do artigo 1º da Lei: Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
3 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Artigo 5º, inciso VI. 
4 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Artigo 5º, inciso VII. 
5 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de 

dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Artigo 5º, inciso X. 
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Nesse sentido, recai sobre o Controlador a responsabilidade por eventual falha 

no cumprimento das diversas obrigações que a LGPD lhe atribui. Afinal, é o 

Controlador o agente responsável por demonstrar que o tratamento de dados 

(sensíveis ou não) está enquadrado em uma das hipóteses legais, que o 

consentimento (quando for o caso) foi obtido de acordo com os requisitos legais, 

o cumprimento do dever de informação perante o titular de dados, que a 

transferência internacional de dados está em conformidade com a lei, apenas 

para citar algumas das várias obrigações legais previstas. 

Justamente em razão da sua responsabilidade primária, a identificação do 

Controlador é assegurada ao Titular de Dados, pois será ele o ente demandado 

em eventual infração legal. 

Mas, e quando a falha das obrigações legais ocorrer por culpa do Operador, que 

realiza o tratamento de dados de acordo com as instruções do Controlador? 

Nesse caso, segundo o inciso I do artigo 42, o operador responderá 

solidariamente, seja porque descumpriu a LGPD, seja porque não seguiu as 

instruções lícitas do Controlador.  

O artigo 42 traz ainda uma outra previsão: também respondem solidariamente 

os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento de dados, 

quando houver danos ao titular de dados. Ou seja, a lei traz claramente a 

possibilidade de existência de Co-Controladores6, pois pode haver mais do que 

um controlador no tratamento de dados de um mesmo titular.  

Somente não haverá responsabilidade dos Controladores e/ou Operadores, nas 

hipóteses do art. 43, quais sejam: (I) que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; (II) que, embora tenham realizado o tratamento de 

dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de 

proteção de dados; ou (III) que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular 

dos dados ou de terceiros. 

 
6 Importante observar, ressaltando o conceito da possibilidade da pluralidade de existência de Controladores em um 

mesmo relacionamento de negócio, que haverá a exigência de aprovação do titular dos dados, que o art. 7 da LGPD, 
estabelece no seu § 5º: 
“Art. 7º (...) 
§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar comunicar ou 
compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, 
ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta Lei. ” (Grifo nosso). 
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Feitos tais esclarecimentos iniciais, a questão que se coloca é: como enquadrar 

trais conceitos no complexo fluxo de dados do mercado segurador e 

ressegurador? 

 

2. Controlador e Operador no Mercado Securitário 

O fluxo de dados no mercado segurador passa por diversos entes: os dados 

podem ser inicialmente coletados por corretores de seguro, estipulantes, 

representantes, agentes e uma vez transmitidos à seguradora, podem ser 

repassados à cosseguradores, resseguradores, reguladores de sinistro, 

prestadores do serviço de assistência, empresas terceirizadas, etc. Enfim, o rol 

é vasto. Quem são os controladores e quem são os operadores nesse longo 

processo de transmissão de dados? 

A resposta é: depende de quem tem o poder de decisão sobre o tratamento de 

dados. O operador não tem esse poder de decisão sobre os dados, ele apenas 

age sob as instruções do controlador. Portanto, via de regra, o operador será um 

prestador de serviços do Controlador, alguém que é contratado por este para 

exercer determinada atividade de tratamento de acordo com suas instruções.  

Nos demais casos em que não há esse vínculo de subordinação, teremos a 

figura de co-controladores, ou seja, agentes diferentes que detém autonomia de 

decisão sob os dados de um mesmo titular e não o fazem sob instrução de um 

terceiro. A definição de uma relação de corresponsabilidade ou subordinação 

(quanto ao tratamento de dados) dependerá dos papéis que cada parte ocupa 

no fluxo contratual securitário e ressecuritário e também da própria negociação 

entre as partes.  

Uma empresa de call center, por exemplo, que seja contratada por uma 

seguradora para o contato com seus segurados, seria uma Operadora, pois 

somente pode coletar e tratar os dados que são determinados pela Seguradora 

e conforme instruções da Seguradora, que é a Controladora. Nesse caso, na 

hipótese de danos ao titular de dados, a Operadora somente responderá se 

descumprir a LGPD ou quando não tiver seguido as instruções do Controlador, 

como, por exemplo, coletar mais dados do que o necessário ou permitir o acesso 

de tais dados por um terceiro. 
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Portanto, é preciso que haja uma clara definição de papéis e delimitação de 

responsabilidades entre os agentes, a fim de, de um lado, assegurar que todos 

os entes envolvidos estejam aptos a cumprir a LGPD e, de outro, permitir 

eventuais ressarcimento contra o verdadeiro causador do dano em caso de 

responsabilização solidária. 

Importante salientar que essa distinção é relevante não apenas para aferição do 

regime de responsabilidade entre os agentes do mercado segurador, mas 

também para a cobertura de Riscos Cibernéticos. Isso porque, é necessário 

entender a atividade de cada empresa, se atua com mais intensidade como 

Controladora ou Operadora de dados, quem são seus contratantes ou 

fornecedores, pois tais dados são essenciais para a análise dos riscos a que tal 

empresa estará sujeita. 

 

3. Delimitação dos papéis de Controladores e Operadores e boas práticas 

Como visto, será necessário que os vários entes do mercado segurado regulem 

de forma clara em seus contratos os papéis que irão assumir no tratamento de 

dados. Os contratos deverão evidenciar quem tem o processo decisório e quem 

irá agir sob instrução. Isso interessa tanto ao Controlador para garantir que uma 

falha do Operador não implique sua responsabilização solidária perante o titular 

de dados, como ao Operador que responde apenas se descumprir o que for 

estipulado em contrato ou a própria legislação. 

A tendência é que os contratos entre os diversos entes de mercado passem a 

contar com um capítulo específico detalhando as instruções para tratamento e 

proteção de dados. Assim, os critérios para as Seguradoras, Resseguradores e 

afins para escolher seus prestadores devem ser cada vez mais rigorosos, não 

apenas no que tange à qualidade técnica, mas também sobre a capacidade de 

seus parceiros de efetivamente cumprir com suas instruções quanto ao 

tratamento de dados.  

Para além das cláusulas contratuais, a adequação de procedimentos e sistemas 

à LGPD é necessária para qualquer empresa, independentemente de atuar 

como Controladora ou Operadora. Ambos devem implementar medidas de 

segurança, técnicas e administrativas, para a proteção de dados pessoais, 
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prevenindo o acesso por terceiros não autorizados e vazamentos. Daí porque o 

ideal é que exista uma política clara de tratamento de dados, definindo as 

diretrizes de como será o relacionamento entre controlador e operador e os 

processos a serem observados pelos envolvidos.  
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Resumo 

A Previdência Complementar com seus tipos de planos proporciona um 

excelente mecanismo de constituição de reserva os quais são analisados neste 

artigo. 

 

Palavras-chave: Previdência complementar.  Previdência privada.  Planos.  

Consumidor.  Relação de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
* Advogado, atuando na área de Seguros e Previdência Complementar desde 1989.  Diretor da Comissão de Direito 
Securitário da OAB Jabaquara/Saúde – São Paulo.  Especialista em Direito Empresarial.  Acadêmico da Academia 
Nacional de Seguros e Previdência. (ANSP). 



65 
 

1. A Previdência Complementar na visão do Superior Tribunal de 

Justiça 

Na análise da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, publicada no 

Diário Oficial da União em 30 de maio de 2001, dispondo sobre o Regime de 

Previdência Complementar (RPC), encontra-se em seus artigos a definição de 

quem são seus operadores1, os participantes2, os assistidos3, quais são os 

planos4 de previdência complementar oferecidos e todo o procedimento de um 

complexo sistema de relações envolvendo pessoas e empresas, no qual as 

pessoas adquirem ou aderem aos planos de previdência complementar 

oferecidos pelas empresas operadoras. 

A partir dessa estrutura normativa da previdência complementar nota-se perfeita 

harmonia com todos os conceitos formulados no código de defesa do 

consumidor, Lei nº 8.078/90, com as modificações da Lei nº 9.605/98. 

Efetivamente no campo fático a contratação de um plano de previdência privada 

acontece seguindo a linha de contratação estabelecida no Código de Defesa do 

Consumidor.  

Nesse sentido, são aplicáveis os conceitos de fornecedor, produtor, consumidor 

e produto, o que elide qualquer dúvida quanto à aplicação daquela lei à 

previdência complementar, que é manifesta.   

 
1 Lei Complementar nº 101/2001 - Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de 

previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter 

previdenciário, na forma desta Lei Complementar. 

2 Lei Complementar nº 101/2001 - Art. 8o Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:   I - participante, a 

pessoa física que aderir aos planos de benefícios;  
 

3 Lei Complementar nº 101/2001 - Art. 8o Para efeito desta Lei Complementar, considera-se:  II - assistido, o 

participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada. 
 
4 Lei Complementar nº 101/2001 - Art. 6o As entidades de previdência complementar somente poderão instituir e operar 

planos de benefícios para os quais tenham autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador 
e fiscalizador, conforme disposto nesta Lei Complementar.  

 
Lei Complementar nº 101/2001 - Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão 
regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-
financeiro e atuarial. 
Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas modalidades de benefício 
definido, contribuição definida e contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam 
a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar. 
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Será mesmo?  Essa indagação não deve persistir por uma questão de segurança 

jurídica na solução de eventuais conflitos sobre o tema; tanto é assim que tanto 

o regime de previdência privada de caráter complementar e a defesa do 

consumidor estão implícitas no texto constitucional. A defesa do consumidor 

como uma das garantias constitucionais, prevista no inciso XXXII, ao artigo 5º 

da Constituição Federal5.  Por sua vez, o regime de previdência complementar 

tem sua previsão constitucional no Artigo 2026. 

Tão importante o tema que o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 

321 sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre 

as entidades de previdência complementar e os participantes, com a seguinte 

redação: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre 

a entidade de previdência privada e seus participantes.” 

A Súmula não distinguiu entre entidades abertas e fechadas de previdência 

complementar aplicando-se à ambas. 

Em 19 de novembro de 2014 a Academia Nacional de Seguros e Previdência 

patrocinou um Workshop organizado pela Cátedra de Previdência, denominado 

“Café com Seguro” para a análise da Súmula 321 do STJ.  Nesse foro de debates 

foram analisados os julgados precedentes da Súmula e debatidas as questões 

diferenciadoras das entidades abertas e fechadas e os participantes dos planos 

de previdência complementar. 

Aos 24 de fevereiro de 2016, a Segunda Seção do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ao apreciar o Projeto de Súmula nº 627 e o julgado no REsp 

1.536.736/MG, determinou o CANCELAMENTO7 da Súmula 321 do STJ, o que 

foi publicado no Diário Oficial de Justiça em 29/02/2016. 

 
5 Art. 5º Constitucional, inciso XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

6 Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação 
ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 
benefício contratado, e regulado por lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)   (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

7Disponível em 22/06/2019 no site STJ:https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp? 
materia=%27DIREITO%20DO%20CONSUMIDOR%27.mat 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7
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Na mesma data em que foi cancelada a Súmula 321, foi editada a Súmula 563 

do STJ, com a seguinte redação; “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos 

contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.” 

Com isso, a relação entre as entidades fechadas de previdência complementar 

ganhou outro Norte, ficando excluídas da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Dessa forma, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 563, 

a previdência complementar aberta está sujeita à aplicação do código de defesa 

do consumidor. 

 

2. Os Planos de Previdência Complementar como produtos 

previdenciários. 

Surgem duas correntes de pensamentos para classificar a relação de 

previdência complementar aberta como relação de consumo, embora ambas 

levem ao mesmo resultado.   A primeira corrente, entende serem os planos de 

previdência complementar produtos oferecidos pelas entidades de previdência 

complementar.  Para os adeptos a este pensamento, o participante de um plano 

de previdência complementar ocupa a posição de consumidor que, conforme o 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-

se ao consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que 

haja intervindo nas relações de consumo. 

A entidade de previdência complementar aberta é o fornecedor que, conforme o 

Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços.  O plano de previdência passa a ser o veículo 

ou o meio pelo qual se conferem os benefícios de caráter previdenciário ou 

produtos, aos participantes-consumidores. Produtos, por sua vez, conforme o 
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art. 3º parágrafo 1° do Código de Defesa do Consumidor, é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. 

 

3. Os Planos de Previdência Complementar como Serviços.  

A segunda corrente de pensamento, por sua vez, entende que as entidades de 

previdência complementar aberta não oferecem produtos, mas que as entidades 

de previdência complementar abertas prestam serviços de administração de 

recursos para os participantes. E é no Código de Defesa do Consumidor que, 

mais uma vez, encontramos os conceitos necessários à avaliação da questão. 

Os adeptos desta corrente entendem que a atividade exercida pela entidade de 

previdência complementar é remunerada, enquadrando-se no conceito do 

parágrafo segundo, do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

entende como serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 

e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Para os defensores dessa tese, de ser um serviço de administração de ativos 

para devolução futura, também aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.  

Em qualquer caso, portanto, entende-se ser aplicável à previdência 

complementar aberta o Código de Defesa do Consumidor. 

Daí decorre a aplicação de outros institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor, que serão objeto de estudo prioritário futuro, principalmente com 

relação às regras dos contratos, denominados de “contratos previdenciários” já 

que o participante-contratante adere aos termos do contrato previdenciário 

oferecido pela entidade de previdência complementar aberta ou seguradora, 

assumindo dessa maneira a característica de contrato de adesão. 

Além disso, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também é 

aplicável quando, em detrimento do participante consumidor, houver abuso de 

direito, excesso de poder, infração de lei, prática de fato ou ato ilícito, violação 

do estatuto social da entidade, falência, insolvência ou inatividade, por má-

administração. 
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4. Dos planos de previdência complementar e as entidades que os 

comercializam. 

Quem entende que as entidades de previdência complementar aberta 

comercializam produtos, procura esclarecer quais são esses produtos.  

Os produtos comercializáveis e comercializados pelas entidades de previdência 

complementar são os próprios planos de previdência complementar que, 

embalados e por que não dizer empacotados, são entregues ao público 

consumidor interessados na sua aquisição, com nomes e características 

próprias, criados pelas entidades de previdência complementar.  

O plano de previdência complementar é um produto que possui dupla 

característica; o proponente, ao adquiri-lo, recebe-o como um produto imediato, 

para fazer jus, no tempo estabelecido no contrato ou na eventualidade da 

ocorrência de um risco previsto, a um sub produto ou produto mediato:  que é o 

benefício de previdência complementar. 

É, também, o plano de previdência complementar um produto incorpóreo; isto é, 

não se pode “pegá-lo”, mas tão somente saber de sua manifesta existência por 

meio de seus instrumentos contratuais (proposta, contrato, extratos etc.). 

A Lei Complementar nº 109/2001, em seu artigo 7º, parágrafo único, estabelece 

as diversas modalidades possíveis para os planos de previdência complementar, 

que destacamos:  os Planos de Benefício Definido, os Planos de Contribuição 

Definida e os Planos de Contribuição Variável, além de outras formas de planos 

a serem definidas pelos órgãos governamentais competentes. 

Porém, as entidades fechadas de previdência complementar somente podem 

instituir planos de contribuição definida, por força do inciso II, parágrafo 2º ao 

artigo 31, da Lei Complementar nº 109/20001. 

Outrossim, as entidades fechadas de previdência complementar passam a ser 

qualificadas de acordo com os planos que administram e de acordo com os 

patrocinadores ou instituidores que participam desses planos.  
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Assim sendo, considerando os elementos que nos referimos, as entidades 

fechadas de previdência complementar são assim qualificadas8:  

1. De acordo com o plano que administram: 

• DE PLANO COMUM - acessíveis ao universo de participantes; 

• DE MULTIPLANO – acessíveis a diversos grupos de participantes, com 

independência patrimonial.  

2. De acordo com os patrocinadores ou instituidores que participam desses 

planos: 

•   SINGULARES – aquelas vinculadas a apenas um patrocinador ou 

instituidor; 

•   MULTIPATROCINADAS - as que congregam mais de um patrocinador ou 

instituidor. 

Por sua vez, as entidades abertas de previdência complementar podem operar 

com planos individuais ou coletivos, conforme artigo 26 e seus incisos da Lei 

Complementar nº 109/2001.  Os planos individuais são acessíveis a quaisquer 

pessoas físicas.   Os planos coletivos, por sua vez, são aqueles que têm por 

objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas direta 

ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. 

Os planos coletivos são classificados em coletivos comuns, também 

denominados unipatrocinados, que são aqueles e patrocinados por uma única 

pessoa jurídica, e coletivos multipatrocinados, constituídos por várias pessoas 

jurídicas. 

 

5. Dos tipos de planos (ou tipos de produtos previdenciários)  

A crescente procura pelos produtos de previdência complementar (planos de 

aposentadoria complementar) levou as entidades administradoras a 

desenvolverem novos produtos comercializáveis, resultado da combinação seus 

elementos intrínsecos, que são: forma de administração dos recursos, períodos 

 
8 Art. 34 da Lei Complementar 109/2001. 
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de carência diferenciados, taxas de administração, benefícios mediatos (de 

renda e de risco), tábuas atuarias, participantes que são o público alvo, etc. 

Um importante fator a destacar na escolha de um plano de previdência 

complementar dentre os existentes no mercado é a responsabilidade pela 

administração dos recursos do plano.   

Os chamados planos tradicionais, originalmente contratados na forma de 

benefício definido ou de contribuição definida ou variável, possuem a 

característica de que a entidade administradora detém a responsabilidade pela 

correta aplicação dos recursos do plano.   Esses planos, na prática, não têm sido 

comercializados.   A eles, devem ser observadas as normas expedidas do Banco 

Central e da Comissão de Valores Mobiliários.   Nesses planos, o participante 

não tem nenhuma responsabilidade pelo risco do mercado, sendo-lhe garantido 

o rendimento dos valores do plano pela aplicação de um índice de preços e taxa 

de juros.  Costumeiramente o índice eleito nos contratos é o IGP-M – Índice Geral 

de Preços do Mercado e Taxa de Juros de até 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

Alguns planos tradicionais, além da garantia já referida, oferecem mais um 

atrativo com o repasse ao participante um percentual dos valores adicionais 

resultantes do ganho de investimento dos recursos do plano que superarem a 

garantia mínima, ao que se denominou de excedentes financeiros do plano. 

Com o surgimento de novos planos de previdência complementar, apesar de 

possuírem os mesmos benefícios mediatos de um plano tradicional e outros 

elementos internos semelhantes, possuem uma característica específica com 

relação à aplicação dos recursos do plano:  o compartilhamento do risco do 

mercado de investimentos com o participante ou co-gestão. 

O plano não oferece ao participante garantia mínima, nem percentual de 

excedente financeiro.    Porém, concede ao participante 100% (cem por cento) 

do ganho obtido na carteira de investimentos do plano, cujo perfil de investimento 

foi escolhido por ele próprio.  O governo autorizou a criação de Fundos9 

específicos para aplicação dos recursos provenientes dos planos de previdência 

complementar. São os Fundos de Investimento Especialmente constituído (FIEs) 

 
9 Circular SUSEP nº 563, de 24 de dezembro de 2017 e Circular SUSEP nº 564, de 24 de dezembro de 2017. 
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ou o fundos de investimentos em quotas de fundos de investimento 

especialmente constituídos, cujos únicos quotistas sejam, direta ou 

indiretamente, sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência 

complementar ou, no caso de fundo com patrimônio segregado, segurados e 

participantes de planos VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre ou PGBL – 

Plano Gerador de Benefício Livre.    Os FIEs podem ser moderados, agressivos 

ou conservadores, conforme possuam em sua composição aplicações de maior, 

médio ou menor risco, conforme critério percentual definidos pelos órgãos 

governamentais competentes.  

O participante escolhe o perfil de risco permitido pelo governo e, em qualquer 

caso, recebe a totalidade da rentabilidade do FIE.  Ao fazer sua opção pela 

espécie de perfil de risco oferecido pelo plano (moderado, agressivo ou 

conservador) o participante compartilha a responsabilidade pela aplicação dos 

recursos do seu plano à oscilação do mercado financeiro. 

 

5.1 Dos planos de previdência complementar propriamente ditos 

5.1.1 PGBL - Plano Gerador de Benefícios - Livre 

Um desses produtos é o denominado PGBL – Plano Gerador de Benefícios – 

Livre que possui vários perfis de risco (moderado, agressivo conservador). 

O público alvo do PGBL, é o grupo de pessoas que, normalmente, faz sua 

declaração para o imposto de renda no formulário completo, utilizando a 

possibilidade legal de dedução da renda bruta anual, limitada a 12% (doze por 

cento), conforme a legislação do imposto de renda. 

O PGBL: é um plano de previdência com a contratação prévia de um benefício 

futuro, cujo valor será calculado na época escolhida para sua concessão, com 

base no montante de recursos existentes no fundo que foi acumulado pelo 

participante, em razão de suas contribuições, e administrado pela entidade de 

previdência complementar, conforme os critérios de risco escolhidos pelo 

participante na época da contratação. É um produto de administração 

compartilhada, no que diz respeito à aplicação dos valores do plano durante a 
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fase da acumulação, onde o participante recebe a totalidade da rentabilidade do 

FIE.  

 

5.1.2 FAPI - Fundo de Aposentadoria Programado Individual 

Autorizado por lei, o FAPI – Fundo de Aposentadoria Programado Individual é 

formado com recursos do trabalhador ou do empregador detentor de Plano de 

Incentivo à Aposentadoria Programada Individual. Os fundos FAPI são 

constituídos sob a forma de condomínio aberto e terão seus recursos aplicados 

conforme determinação do Conselho Monetário Nacional. 

Trata-se de um Plano “Sui generis”, pois caracteriza-se como um Fundo de 

acumulação no qual os recursos serão aplicados no mercado financeiro, para a 

compra futura de um benefício complementar de aposentadoria, de recebimento 

imediato. 

O FAPI é regulamentado pela Lei 9.477 de 24 de julho de 1997, por normativos 

do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e da Superintendência de 

Seguros Privados, órgão do Ministério da Fazenda. 

As empresas que comercializam FAPI cobram taxa de administração sobre o 

rendimento bruto dos ativos do plano, mais um percentual anual sobre o fundo 

gerado pela contribuição mensal.  Não há garantia mínima, porém, o participante 

recebe a totalidade dos rendimentos dos ativos.  

O resgate dos valores é permitido, porém, se efetuado antes de 10 (dez) anos 

da primeira contribuição ao Plano fica sujeito ao Imposto sobre Operações de 

Crédito, Câmbio e Seguro, cuja isenção se dá somente após aquele prazo10.   

 
10 Lei 9.477 de 24 de julho de 1997Art. 9º O resgate parcial ou total do Fundo de Aposentadoria Programada Individual 

- FAPI pode realizar-se: 
I - com isenção do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários 
após o prazo de dez anos, contado a partir da contribuição inicial para a formação do patrimônio e nos casos de invalidez 
permanente, de aposentadoria, ou de morte do participante, hipótese está em que o resgate se dará na forma da legislação 

civil; 
II - com incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores 
Mobiliários, calculado à alíquota de vinte e cinco por cento sobre o valor resgatado antes do prazo de dez anos, contado 
a partir da contribuição inicial. 
§ 1º Não se aplica o disposto no inciso II nos casos de invalidez permanente, de aposentadoria ou de morte do 
participante, hipótese está em que o resgate dar-se-á na forma da legislação civil. 
§ 2º Transcorrido o prazo de capitalização a que se refere o inciso I, o participante tem direito a resgatar parcial ou 
totalmente as quotas, podendo adquirir renda junto a sociedades seguradoras ou a entidades de previdência privada, na 
forma da lei. 
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Além disso, os valores de resgate estão sujeitos à tributação do imposto de 

Renda, conforme tabela progressiva do artigo 3º da Lei nº 9.250/95.   Por ser um 

produto que visa a acumulação de recursos para o futuro, é considerado um 

produto de previdência complementar demasiadamente tributado. 

 

5.2 Dos planos assemelhados aos de previdência complementar 

5.2.1 VGBL – Vida Gerador de Benefícios - Livre 

Com características de plano de previdência complementar sem, contudo, 

perder a natureza securitária, foi aprovado o Plano VGBL (Vida Gerador de 

Benefícios – Livre) pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), como 

um plano de seguro de vida resgatável.    

Em síntese, o VGBL é um seguro de vida com uma opção de resgate de parte 

do prêmio pago, em se verificando a sobrevivência do segurado, ou seja, se o 

contratante não falecer, receberá parte do valor contribuído, capitalizado.   Se 

ocorrer o falecimento, seus beneficiários indicados receberão o seguro de vida 

respectivo.  

Trata-se, portanto, de um plano híbrido por carregar consigo características de 

plano de previdência privada e de contrato de seguro.  No VGBL uma parte dos 

recursos pagos pelo segurado irão compor a reserva para cobrir o risco de morte, 

e outra parte será direcionada para um fundo (de investimento) que poderá, 

inclusive, ser resgatado pelo segurado sobrevivente em parcelas futuras 

mensais, como se fosse renda complementar à aposentadoria.  

O VGBL é adquirido por pessoas isentas da declaração do imposto de renda ou 

que fazem sua declaração no formulário simplificado ou, ainda por pessoas que 

pretendam aplicar um valor maior do que o limite de dedução legal de 12% (doze 

por cento), permitido para os planos de previdência complementar.  Mesmo 

porque, não tendo valores a deduzir, no primeiro caso, ou não podendo deduzir 

mais do que a lei permite, no segundo caso, a pessoa que contrata um VGBL 

não sofrerá retenção de imposto de renda no caso de resgate (exceto sobre o 

ganho de capital).  
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5.3 Das modalidades pré-aprovadas de planos de previdência complementar e 

assemelhados 

Tecnicamente sendo permitida a criação de outras modalidades de planos de 

previdência complementar que poderão ser implantados após aprovação pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP estar, atualmente por meio dos 

normativos: Circular nº 563 de 24 de dezembro de 2017 e Circular nº 564, de 24 

de dezembro de 2017, delineou dezessete modalidades de planos de 

previdência complementar preestabelecidas, sendo sete na modalidade do 

PGBL (de natureza de previdência complementar) e sete, equivalentes, na 

modalidade do VGBL (de natureza securitária).  São eles: 

a) Na modalidade de PGBL11: 

I - PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre, para designar planos que, durante 

o período de diferimento, tenham a remuneração da provisão matemática de 

benefícios a conceder baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de 

investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos 

respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de 

valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável;  

II - PGBL Programado - Plano Gerador de Benefício Livre Programado, para 

designar planos que, durante o período de diferimento, tenham a remuneração 

da provisão matemática de benefícios a conceder baseada na rentabilidade 

da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) 

a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e 

de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição 

variável, e que ofereçam a possibilidade de contratação, durante o período de 

diferimento, de pagamentos financeiros programados, na forma definida no 

Regulamento e na Nota Técnica Atuarial;  

III - PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance, para designar 

planos que garantam aos participantes, durante o período de diferimento, 

remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de 

taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros;  

 
11 Art. 2º da Circular Susep nº 563/2017. 
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IV - PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance, para designar 

planos que garantam aos participantes, durante o período de diferimento, por 

meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a 

reversão, parcial ou total, de resultados financeiros.  

V - PRSA - Plano com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização, 

para designar planos que, sempre estruturados na modalidade de contribuição 

variável, garantam aos participantes, durante o período de diferimento, 

remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou 

total, de resultados financeiros;  

VI - PRI - Plano de Renda Imediata, para designar planos que, mediante 

contribuição única, garantam o pagamento do benefício sob a forma de renda 

imediata;  

VII - PDR - Plano com Desempenho Referenciado, para designar planos que, 

sempre estruturados na modalidade de contribuição variável, durante o período 

de diferimento apresentem garantia mínima de desempenho, segundo critérios 

definidos no plano, e a reversão, parcial ou total, de resultados. 

b) Na modalidade de VGBL12: 

I - VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre, para designar planos que, durante o 

período de diferimento, tenham a remuneração da provisão matemática de 

benefícios a conceder baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de 

investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos 

respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de 

valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 

II - VGBL Programado - Vida Gerador de Benefício Livre Programado, para 

designar planos que, durante o período de diferimento, tenham a remuneração 

da provisão matemática de benefícios a conceder baseada na rentabilidade 

da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual (is) esteja(m) aplicada(s) 

a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e 

de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição 

variável, e que ofereçam a possibilidade de contratação, durante o período de 

 
12 Art. 2º da Circular Susep nº 564/2017. 
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diferimento, de pagamentos financeiros programados, na forma definida no 

Regulamento e na Nota Técnica Atuarial. 

III - VRGP - Vida com Remuneração Garantida e Performance, para designar 

planos que garantam aos segurados, durante o período de diferimento, 

remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de 

taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 

IV - VAGP - Vida com Atualização Garantida e Performance, para designar 

planos que garantam aos segurados, durante o período de diferimento, por meio 

da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a 

reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 

V - VRSA - Vida com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização, 

para designar planos que, sempre estruturados na modalidade de contribuição 

variável, garantam aos segurados, durante o período de diferimento, 

remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou 

total, de resultados financeiros. 

VI - Dotal Puro, para designar planos que, sempre estruturados na modalidade 

de benefício definido e no regime financeiro de capitalização, garantam aos 

segurados, durante o período de diferimento, remuneração da provisão 

matemática de benefícios a conceder por meio da contratação de índice de 

atualização de valores, taxa de juros e, opcionalmente, tábua biométrica, sem 

reversão de resultados financeiros, sendo o capital segurado pago ao segurado 

sobrevivente ao término do período de diferimento. 

VII - Dotal Misto, para designar planos que, sempre estruturados na modalidade 

de benefício definido e no regime financeiro de capitalização, garantam aos 

segurados, durante o período de diferimento, remuneração da provisão 

matemática de benefícios a conceder por meio da contratação de índice de 

atualização de valores, taxa de juros e, opcionalmente, tábua biométrica, sem 

reversão de resultados financeiros, sendo o capital segurado pago em função da 

sobrevivência do segurado ao período de diferimento ou de sua morte ocorrida 

durante aquele período. 

VIII – DMP - Dotal Misto com Performance, para designar planos que, sempre 

estruturados na modalidade de benefício definido e no regime financeiro de 
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capitalização, garantam aos segurados, durante o período de diferimento, 

remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder por meio da 

contratação de índice de atualização de valores, taxa de juros e, opcionalmente, 

tábua biométrica, com reversão, parcial ou total, de resultados financeiros, sendo 

o capital segurado pago em função da sobrevivência do segurado ao período de 

diferimento ou de sua morte ocorrida durante aquele período.  

IX - VRI - Vida com Renda Imediata, para designar planos que, mediante prêmio 

único, garantam o pagamento de capital segurado sob a forma de renda 

imediata; 2 Continuação da Circular Susep n° 564/2017.  

X - VDR - Vida com Desempenho Referenciado, para designar planos que 

durante o período de diferimento apresentem garantia mínima de desempenho, 

segundo critérios definidos no plano, e a reversão, parcial ou total, de resultados 

financeiros, e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 

 

6. Conclusão 

A previdência complementar proporciona ao país um excelente mecanismo de 

constituição de reservas, gerando uma grande oportunidade de mercado que 

está sendo oferecida às empresas denominadas entidades de previdência 

complementar e seguradoras autorizadas, em prol da coletividade que busca 

maior segurança e recursos visando para a fase pós laborativa de suas vidas, 

principalmente em razão da atual e iminente reforma da previdência, que parece 

necessária, mas com muitas incógnitas, que tramita pelo Congresso Nacional. 
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1. Apresentação 

Constitui-se em um grande desafio tratar o tema “resseguros” de forma 

acadêmica. A forte influência exercida por aspectos políticos, sociais e 

econômicos podem fazer com que um estudo um pouco distraído trate meras 

circunstâncias como se aspectos estruturantes fossem criando assim verdades 

que não se sustentariam ao exame do tempo. 

Especificamente em um país como o Brasil do ano de 2018, essa tarefa ganha 

ares ainda mais complexos, em função da relativamente curta história do setor 

como mercado aberto. Corre-se, a todo instante, o risco de escrever um modelo 

de negócios que não encontra aderência às práticas em curso, gerando, quem 

sabe, uma aceitação desconfiada daquilo que se deseja desvendar. 

Todo o esforço do presente trabalho está em linha com a construção de um 

arcabouço fático da definição do resseguro, sem cair na tentação de explica-lo 

através dos seus tipos e formas. Existem algumas características bastante sutis 

nos meandros do seu entendimento pleno, que podem ajudar a evitar erros ou 

ainda, desconsiderar possibilidades importantes no curso da sua prática 

corriqueira. 

Os objetivos e histórico do resseguro, ainda que não o definam, servem para 

complementar o seu entendimento. Por essa razão, cada um desses subtemas 

ganham aqui algumas linhas, com intuito de oferecer uma compreensão mais 

ampla. 

 

2. Introdução 

Sabemos que não se pode compreender o mercado de seguros sem o 

conhecimento prévio das doutrinas atuariais, dos conceitos de transferência de 

riscos e do mutualismo. Ainda antes, aspectos culturais e sociológicos atuam 

sobre a percepção da existência de um perigo, fazendo com que o sujeito desse 

sentimento entenda por bem gastar algum recurso para retirar de si o ônus de 

um revés ou assumir tal perigo e suas consequências como sua inteira 

responsabilidade. 
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O resseguro por sua vez, atua sobre a equalização de riscos já anteriormente 

identificados, entendidos como significativos e finalmente transferidos para um 

agente externo, uma seguradora. Essa primeira equalização não 

necessariamente torna o conjunto originalmente protegido suficientemente 

homogêneo, por razões diversas que serão abordadas posteriormente. Sob a 

ótica do ressegurador, não deve bastar apenas o negócio de uma determinada 

seguradora para construir sua própria carteira pois essa tão somente seria uma 

expressão localizada de percepções à determinadas probabilidades de 

ocorrências.  

Assim sendo, para atuar de forma eficaz, o resseguro deve “somar” carteiras 

formadas originalmente por reações distintas a perigos e, após equalizações 

peculiares, fornecer uma segunda camada de dispersão que a torne mais 

homogênea às diversas exposições. Trata-se aqui de uma espécie de ideal 

técnico, capaz de oferecer proteção a múltiplos conjuntos individuais, realizando 

os devidos contrapontos nos riscos heterogêneos, amenizando ou mesmo 

eliminando a possibilidade de insolvência de todas essas unidades particulares. 

Alinhar as informações acima com o momento econômico, tecnológico e social 

torna o trabalho de definir resseguro mais complexo do que se possa imaginar à 

primeira vista. Uma rápida pesquisa na internet pode comprovar isso. De uma 

maneira geral, em apenas um par de parágrafos, salta-se da famosa máxima 

“resseguro é o seguro do seguro” para seus mecanismos de funcionamento, 

tipos e formas. Claro que não se pode afirmar que tais comentários estejam 

errados. É certo, porém, que essas poucas palavras apenas tangenciam uma 

boa definição, a qual requer mais profundidade, especialmente na 

contextualização do processo decisório de aceitação e posterior diluição de um 

risco. 

3. Origem do termo 

Visitar a origem de um termo pode ser um bom caminho de construção da sua 

definição. Partiremos então de um curto estudo, tanto em português (resseguro) 

como em inglês (reinsurance), entendendo que suas origens podem gerar ideias 

complementares. 
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Encontramos o prefixo “re” em ambos os idiomas, oferecendo o mesmo sentido 

de repetição ou retroalimentação. Muito provavelmente devemos a esse 

morfema a icônica definição de resseguro como o “seguro do seguro”, 

encerrando uma ideia dentro de si própria como tentativa de uma nova 

significação.  

Em português, seguro vem do latim securus. A etimologia dessa palavra 

claramente não fornece o significado que intuitivamente dela carregamos. 

Securus vem do prefixo latino “se” que significa sem + o radical “curus” que tem 

sua raiz em “cura” que significa atenção ou cura. Seria, portanto, algo como “o 

que não tem cuidado, sem cura”.  

Se quisermos encontrar um sentido para essa etimologia, podemos interpretar 

que só resta remediar os desdobramentos daquilo que não tem cura, que já 

esgotou seus elementos de gestão de risco e que ficou refém da decisão do 

acaso. O seguro não faz parte da solução de um problema com a coisa em si 

mas atua nas suas consequências de forma reparadora. 

Já em inglês, insurance vem do francês antigo ensurer, palavra formada pelo 

prefixo “en” que significa dentro, aqui com a ideia de colocar dentro ou fazer + o 

radical “surer” que tem sua raiz em “sur” que significa algo como certo, firme ou 

indubitável. Seria, portanto, algo como “fazer firme”.   

A etimologia saxônica, aparentemente utilizada pelos italianos ao redor do ano 

de 1350, nos aproxima da nossa significação predileta de que o seguro mantém 

íntegra a função do seu objeto, pragmaticamente ajustando o revés para uma 

situação posterior com suas consequências devidamente amenizadas.  

Concluímos, portanto, que enraíza-se no francês antigo o sentido que damos ao 

termo resseguro, acima detalhado como “fazer firme novamente” ou re + en + 

surer. De forma direta, o seguro é o ente capaz de colocar o seu objeto de volta 

à sua situação inicial de funcionalidade enquanto o resseguro, tem uma função 

posterior de ajustar algo que se prestava ao papel original de oferecer uma 

correção primordial. 
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4. Histórico 

A origem do resseguro sugere a existência anterior de uma prática de seguros. 

Essa observação intuitiva ganha detalhamento no estudo das suas origens, que 

parece ter encontrado concordância entre os pesquisadores do tema, em 

especial sobre alguns episódios históricos. Como o objetivo do presente trabalho 

não é o de realizar um estudo acadêmico sobre a história do resseguro, foram 

elencados abaixo 10 tópicos para acompanhamento da sua evolução. 

 1) Os babilônios, por volta de 3000 ac, criaram os empréstimos marítimos, 

que eram uma forma de proteção contra perdas de navios. Por volta de 1800 ac, 

o rei Hamurábi promulgou 282 cláusulas relacionadas a esses empréstimos 

marítimos sob seu famoso Código de Hamurábi; 

 2) Variações desse sistema de divisão de riscos seguiram por séculos até 

que, no século XIII, mais precisamente em 1236, a Igreja Católica contribuiu 

indiretamente para o desenvolvimento do mercado de seguros quando, o Papa 

Gregório IX, condenou tais empréstimos marítimos (foenus nauticum) e proibiu 

sua prática por estarem em conflito com a leis da Igreja no que diz respeito às 

suas leis de usura; 

 3) Há dúvidas quanto a indicação do primeiro contrato de seguros emitido 

de forma próxima ao formato atual. Golding (1931) discute um contrato datado 

de 23 de outubro de 1347 de Gênova como um dos mais antigos contratos de 

seguro existentes. Gerathewohl (1982) cita uma apólice publicada em 20 de 

fevereiro de 1343 também em Gênova. Em 2006, a Federação Francesa de 

Société 'Assurances (FFSA) citou uma apólice nos arquivos de Florença datada 

de 2 de abril de 1329. Finalmente, um artigo de Eric Briys e Didier Joos de ter 

Beerst (2006), analisa um contrato datado de 29 de outubro de 1298 e cobre um 

carregamento para Bruges por um rico Comerciante genovês; 

 4) O pesquisador Gerathewohl credita ao Grande Incêndio de 1666 na 

Inglaterra, o início do desenvolvimento das indústrias de seguros e resseguros; 

 5) O resseguro foi explicitamente autorizado em uma lei aprovada na 

Antuérpia em 1609. Legislação específica relativa ao resseguro também foi 

aprovada em Veneza (1705), Hamburgo (1731), Bilbao (1738) e Prússia (1794); 
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 6) Em 1681, Luís XIV da França promulgou as Ordonnances de la Marine, 

baseado em um texto anterior conhecido como Guidon de la Mer e cuja origem 

data de 1570, onde o resseguro é explicitamente autorizado, conforme abaixo:   

“Mas se um subscritor se arrepender do que fez, se ele tem medo de se deparar 

com o risco em que se envolveu ou descobrir que se vinculou indevidamente a 

uma quantia maior do que ele pode ser capaz de gastar, ele pode transferi-lo, ou 

parte dele, de si mesmo para outras seguradoras, fazendo com que um 

resseguro seja feito sob o mesmo risco, nos melhores termos que puder, e as 

novas seguradoras serão responsáveis perante ele em caso de perda, até o valor 

desse resseguro”; 

 7) Devido a fraudes, o mal uso do seguro e a práticas questionáveis de 

precificação, o resseguro foi proibido na Inglaterra no século XVIII, voltando 

apenas a ser permitido em 25 de Julho de 1864, notadamente atrasando o 

desenvolvimento desse mercado no país; 

 8) O desenvolvimento da revolução industrial ajudou a movimentar o 

mercado de resseguros mundial em função dos novos riscos de propriedades, 

ainda que de forma um pouco lenta. Pouco mais tarde houve uma aceleração na 

demanda por resseguros, quando os estoques começaram a se avolumar e 

passaram a atingir valores mais expressivos, já no início do século XIX; 

 9) A primeira empresa de resseguros independente foi a Cologne Re, cuja 

oportunidade comercial ficou evidente após as perdas do Grande Incêndio em 

Hamburgo no ano de 1842, onde cerca de um quarto do centro da cidade foi 

destruído; 

 10) No Brasil o resseguro era inicialmente comercializado por empresas 

estrangeiras até abril de 1939, quando foi incorporado por força de lei o Instituto 

de Resseguros do Brasil - IRB, que passou a deter o monopólio do resseguro, 

até o ano de 2008.  

O movimento que se deseja apontar nesse breve histórico é a cadeia evolutiva 

que começa com o compartilhamento dos riscos de um indivíduo para um 

conjunto de indivíduos, o envolvimento do mercado financeiro (muito antes dele 

ser assim denominado) pela prática de juros nos empréstimos marítimos, o 
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surgimento de empresas tomadoras de risco (graças à Igreja Católica), o 

surgimento posterior de uma resseguradora que operava de forma local e, 

finalmente, a sua internacionalização (muito antes do uso do termo 

globalização). 

Paralelamente, os bens e propriedades também passaram a agregar e 

concentrar maiores valores, seja em um transporte marítimo ou em um prédio de 

armazém, pressionando por um lado a necessidade por capitais securitários 

também maiores e por outro, a busca por maior atomização desses riscos de 

forma a homogeneizar os portfólios. 

Em resumo, o resseguro surgiu do crescente aumento dos valores em risco e da 

necessidade de diluir ao máximo as carteiras seguradas. Em determinado 

momento passou a ser uma opção de diversificação do mercado financeiro, que 

passou a naturalmente demandar maior estabilidade e retornos mais estáveis 

nos seus investimentos de capital securitário, trazendo a reboque a necessidade 

de regulamentações mais sofisticadas para garantir todas essas operações. 

Atualmente, podemos dizer que o resseguro é o backbone da indústria de 

seguros, tanto pelo aspecto de diluição de riscos como pela tecnologia 

multinacional por ele aportada em negócios em todo o mundo. 

 

5. Definição 

Seguro e resseguro não têm seu gatilho necessariamente acionado no mesmo 

instante do tempo. O evento original é definido e identificado sem dúvida, mas 

seus desdobramentos dependem de contratos que comunicam 

responsabilidades de forma encadeada porém não necessariamente contínua. 

Em primeiro lugar, com a devida vênia para o uso dos termos, não há como se 

falar em resseguros ou “ressegurabilidade” sem uma pré-condição de seguros 

ou “segurabilidade” de um risco ou carteira de riscos. Assim, um risco segurável, 

a priori, é também ressegurável. Porém, cada ressegurador aplicará seu próprio 

critério subjetivamente definido para realizar uma aceitação. 
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Feita a ressalva, partimos de algumas definições para ajudar no processo de 

melhor análise. Por uma questão de metodologia, trataremos exemplos e 

contraexemplos ao mesmo tempo de maneira a construir o substrato para uma 

compreensão plena.  

Algumas das definições abaixo apresentadas foram extraídas da internet e nem 

sempre estavam disponíveis os devidos elementos autorais. Por essa razão, 

infelizmente, nem sempre foi possível dar o devido crédito a todas elas.  

Para Phillips (1853), “Resseguro é um contrato pelo qual uma parte, chamada 

de ‘resseguradora’, em consideração a um prêmio pago a ela, concorda em 

indenizar uma outra parte contra o risco assumido por esta, através de uma 

apólice em favor de um terceiro.” 

A sequência de fatos apontada por essa definição coincide com o fluxo contratual 

do processo de ressegurar. Em primeiro lugar é necessário que haja uma apólice 

de seguros para que ocorra uma transferência econômica de risco. Sem o objeto 

de seguro original ou sem uma coleção de objetos segurados, não há que se 

pensar em um contrato de proteção posterior. 

Em segundo lugar, o resseguro se dá a través de um contrato oneroso, ou seja, 

para proteger-se a seguradora direta paga um prêmio à resseguradora, originado 

de um pagamento anterior de um objeto único ou de uma coleção de objetos 

segurados. 

Até aqui viemos muito bem. Avançando um pouco mais, teremos que fazer 

alguns comentários.  

O contrato de resseguros inicialmente não concorda em indenizar, mas antes, 

de garantir um risco prévio assumido. A indenização indicada dependerá de uma 

série de conformidades contratuais que podem ou não estar presentes em um 

momento futuro e incerto.  

Adicionalmente, ao entrar no negócio de seguros, uma entidade seguradora 

passa a introduzir novos riscos na cadeia de responsabilidades que não 

necessariamente se resumem ao risco original em si. Mais adiante teremos um 

exemplo bem claro para esse ponto. 
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É importante incluir esse comentário porque, na forma dessa definição, 

inadvertidamente são excluídas diversas modalidades de proteções que não 

dependem exclusivamente de um risco assumido de terceiros e muito menos 

com o objetivos sempre à priori de indenizá-los. 

Podemos encontrar respaldo ao comentário acima na definição proposta no 

Corpus Juris Vol. XXXIII, onde encontramos que “Embora o resseguro, em certo 

sentido, possa ser um seguro do objeto segurado de uma empresa de subscrição 

direta, um contrato de resseguro é, na verdade, uma indenização contra o risco 

incorrido pelo subscritor direto no seguro original. O contrato é totalmente distinto 

do seguro original e é independente dele.” 

Dois pontos são cruciais nessa definição. O primeiro é indicar que o contrato de 

resseguro protege o risco incorrido pelo subscritor do seguro original e não o 

risco original em si. O segundo ponto de atenção é a segregação absoluta entre 

os contratos de seguros e resseguros, que é o que de fato ocorre, ainda que 

exista uma coincidência quanto ao objeto do seguro original. 

O encadeamento de responsabilidades entre seguros e resseguros é 

normalmente relacionado pela indústria como uma transferência de riscos total 

ou parcial da seguradora para a resseguradora. Embora isso possa ser verdade 

sob o aspecto econômico, o mesmo não se pode afirmar sob a ótica legal. 

Vale destacar ainda uma descrição apresentada pela IAIS - Associação 

Internacional de Supervisores de Seguros - na sua atualização de Novembro de 

2015 do documento Princípios Fundamentais dos Seguros, onde consta que 

“[…] o resseguro mais precisamente transforma os riscos (espera-se que de 

forma vantajosa para ambas as partes) no sentido que as partes assumem 

diferentes tipos de riscos quando entram na transação.” 

A palavra mais bem empregada nesse trecho de documento é o verbo 

“transformar”. O risco ou conjunto de riscos sob a proteção de resseguros são 

combinados entre si e com toda a seguradora de forma a exprimir um novo 

parâmetro para análise subsequente. Um mesmo segurado causa 

potencialmente impactos distintos em seguradoras distintas, levando a desenhos 

de resseguros também distintos para cada caso. 
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Encontramos mais uma definição de onde se pode extrair um componente até 

aqui novo. Nessa, sem a devida indicação autoral, consta que “O resseguro é 

um seguro efetuado por uma seguradora contra um risco que ela assumiu 

anteriormente; um seguro pela primeira seguradora do todo ou de alguma parte 

de seu interesse no risco criado por seu contrato de seguro […]” 

A novidade aqui é a introdução da possibilidade da seguradora - denominada 

como primeira seguradora - proteger o todo ou apenas alguma parte do seu 

interesse no risco. Essa é uma característica de compra de resseguro que o 

subscritor experiente faz com maestria. Ele não precisa “repassar” totalmente o 

pacote que assumiu de forma direta ou proporcional. As características da sua 

empresa lhe fornecem subsídios para “fatiar” o risco original e apenas proteger-

se naquele aspecto onde ele se sinta mais frágil, seja por qual for a razão. 

Essa possibilidade de compra de resseguro para apenas uma certa parte do 

objeto segurado é tecnicamente viável para praticamente qualquer segmento da 

cobertura. Não incorre em erro segmentar a apólice por cobertura, por valor, por 

pontos de excesso, por dia etc. A limitação que pode existir é de ordem 

comercial, ou seja, para que a tal pedaço seja ressegurado, necessariamente 

deve existir um ressegurador interessado nessa parte específica do risco. Mais 

uma vez, a experiência do subscritor da seguradora será a guia para essa 

decisão. 

Um aspecto adicional, bastante sútil, merece destaque da definição acima. 

Percebemos que o texto fala em “[…] um seguro pela primeira seguradora do 

todo ou de alguma parte de seu interesse no risco criado por seu contrato de 

seguro […]”, onde o grifo sobre “risco criado” é nosso.  

Conforme já indicado, o risco quando passa de seguro à resseguro é 

transformado. Essa afirmativa é corroborada pela expressão “risco criado” que 

indica uma natureza potencialmente diferente de “risco assumido” ou “risco 

segurado”. Um novo risco é criado dentro do contrato de resseguros 

considerando-se as particularidades da seguradora.  

É muito importante considerar essa ressignificação sobre o objeto original para 

que a compra do resseguro seja especificamente relacionada à seguradora e 
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suas peculiaridades. Essa observação é especialmente verdadeira quando se 

considera potenciais desdobramentos judiciais. 

Um ressegurador pode comprar proteção de outro ressegurador, numa operação 

designada retrocessão. Sua natureza é idêntica à de um resseguro e suas 

definições, basicamente as mesmas, deixando claro portanto que a operação 

não é restrita ao segurador original e ao objeto do seguro.  

Podemos dar o exemplo da definição a seguir para ilustrar esse ponto: “O termo 

resseguro pode significar um contrato entre dois resseguradores, pelo qual um 

assume os riscos do outro e se torna substituído por seus contratos […]”. 

Pelo o que já vimos acima, não podemos aceitar na definição uma expressão 

como “um assume os riscos do outro” uma vez que isso poderia dar a errônea 

impressão que a integralidade dos riscos é transferida de um lado para o outro. 

Sob o aspecto econômico isso pode ser até uma verdade mas legalmente, como 

mencionado acima, tal simplicidade perde força.  

No exercício de colecionar diferentes versões e perspectivas de definições, é 

possível observar que muitas delas merecem redobrada atenção na sua 

interpretação, por transmitirem vícios que ao se propagarem, prestam um 

desserviço àquele leitor com desejo e necessidade de conhecimento. 

Uma das ideias que precisa ser descartada sobre o resseguro é o desenho de 

uma ferramenta que substitui uma responsabilidade existente conforme a 

definição a seguir: “Resseguro é um termo às vezes aplicado a uma nova apólice 

substituída por uma apólice anteriormente emitida por outra empresa com o 

mesmo risco […]”. O resseguro é um veículo transformador de riscos e deve ser 

considerado como um complemento à apólice existente tanto no que diz respeito 

aos aspectos legais quanto em alguns pontos econômicos. Não há que se falar 

em substituir um contrato por outro até mesmo pela inexistência de anuência do 

segurado original em tal arranjo. 

Finalmente, é possível encontrar, em mais de um local, uma definição que 

pretende encerrar a atividade de resseguros a “[…] resseguradores profissionais, 

entidades exclusivamente dedicadas à atividade de resseguro […]”. De fato, 

existem empresas dedicadas ao resseguro o que se constitui em decisão 
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estratégica naturalmente válida. Por outro lado, existem diversas outras que 

atuam de forma diversa, oferecendo capital securitário tanto no formato de 

seguros quanto o de resseguros e que nem por isso deixam de prestar um 

serviço profissional.  

Essa tentativa de criar a categoria de “ressegurador profissional” se assemelha 

bastante a um slogan de marketing, que nada acrescenta à compreensão da 

missão do setor e que beira a falta de ética ao contra definir as empresas não 

especializadas por definição igualmente estratégica. Em certa medida, talvez no 

passado essa expressão tenha feito algum sentido. Atualmente contudo, deve 

ser considera tão somente como um posicionamento de mercado. 

Finalmente e considerando tudo o que foi colocado, definimos o resseguro como: 

“O Resseguro é um contrato oneroso através do qual uma Seguradora contrata 

uma ou mais Resseguradoras para dividir parte das suas responsabilidades, 

assumidas por força da emissão de apólice ou conjunto de apólices de seguros 

originais, acrescidas dos riscos inerentes ao trabalhado de subscrição por ela 

desempenhado.” 

 

6. Exemplo 

Um bom exemplo é sempre uma forma de tangibilizar o que se propõe expressar 

em linhas de definição. Dessa forma e com intuito ilustrativo, apresentamos a 

seguir uma situação hipotética que engloba boa parte do que fora discutido 

anteriormente. A intenção principal contida nesse exemplo é a de demonstrar o 

descolamento entre os contratos de seguros e resseguros bem como externar a 

transformação do objeto protegido pela inclusão de risco de subscrição. 

Uma seguradora emite uma apólice de seguros para riscos de responsabilidade 

civil do seu cliente com determinado limite estabelecido. O subscritor dessa 

seguradora decide reter uma parte do risco e ceder de forma proporcional um 

percentual ao resseguro, mantendo exatamente as mesmas condições do 

seguro então aceito. 



92 
 

Passado o tempo, o segurado é acionado judicialmente por um cliente seu, 

acusando-o de negligência e por essa razão, alegadamente causando-lhe danos 

com consequências graves, incluindo a perda de vidas. A seguradora é 

denunciada no mesmo processo, o qual é complexo e se arrasta ao longo do 

tempo. 

Segundo a justiça brasileira, aplica-se 1% de juros simples aos valores 

reclamados a título de juros legais em ações judiciais, conforme definido no 

Código Civil. Um simples exercício de aplicação dessa taxa aos valores 

reclamados no curso do tempo, leva a uma indenização futura e provável bem 

superior ao valor contratado originalmente na apólice.  

Nota-se que na ponta reclamante, há menores de idades e pessoas 

hipossuficientes, inclusive, como decisão cautelar, há obrigação de pagamento 

de alimentos durante o curso do processo, mesmo antes de julgado o mérito. Tal 

valor está claramente acima das posses do segurado original o qual não faz o 

pagamento ajuizado, recaindo sobre a Seguradora tal compromisso, novamente 

por decisão judicial. 

O fato é que mesmo que ao final do julgamento não fique definida a 

responsabilidade do segurado original, potencialmente a seguradora já terá pago 

valor maior do que o limite de sua responsabilidade contratual, sem qualquer 

perspectiva de ressarcimento de nenhuma das partes envolvidas.  

Dessa forma, fica demostrado que o risco original se transformou pela simples 

existência de um agente segurador com poder econômico para arcar com 

decisão judicial. E ainda, o limite financeiro de responsabilidade contrato entre a 

seguradora e o segurado bem como espelhamento proporcional contratado com 

o resseguro demonstraram ser insuficientes para arcar integralmente com todo 

o risco emergente na operação. 

O segurado original não necessariamente sabia das extensões judiciais que a 

sua responsabilidade poderia alcançar. Por não ser um profissional no mercado 

de seguros, contratou algo que julgava propício. Já a seguradora não previu que 

seu risco de subscrição poderia alcançar valores bem maiores que os limites da 

apólice original e assim sendo, descuidou-se da sua própria proteção. 
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Provavelmente nesse caso, o ressegurador limitaria sua indenização ao valor 

estipulado na apólice de resseguros, gerando assim um valor adicional a ser 

assumido pela seguradora, além daquele definido pela proporção que 

originalmente lhe era cabida. Tal diferença, nesse caso concreto, é justamente o 

valor da transformação do risco original pela inclusão de um dos possíveis 

aspectos do exercício de subscrição.  

 

7. Objetivos 

Práticas de resseguro adaptam-se ao longo do tempo, apoiadas nas alterações 

que naturalmente ocorrem na sociedade. O valor dos riscos cresce pela evolução 

tecnológica, pelo alcance das suas potenciais consequências e pelas 

concentrações demográficas. Além disso, as adaptações dos mercados 

financeiros conduzem novas formas de aplicação do capital, com reflexos diretos 

no mercado ressegurador. 

Pelas razões acima indicadas e outras tantas que poderiam ser mencionadas, 

os objetivos do resseguro vão sendo paulatinamente adequados às economias. 

Segundo Ehrenberg (1922) “(…) o resseguro alcança ao máximo o ideal técnico 

de cada ramo de seguro, que é efetivamente efetuar (1) a atomização, (2) a 

distribuição e (3) a homogeneidade do risco. O resseguro está se tornando cada 

vez mais o elemento essencial de cada ramo de seguro. Ele espalha os riscos 

de forma tão ampla e eficaz que mesmo o maior risco pode ser acomodado sem 

sobrecarregar indevidamente qualquer indivíduo (…)”. 

Um pouco antes de Ehrenberg, Jahn (1912) propões que “(…) uma das principais 

finalidades do resseguro é permitir que a seguradora original, pelo menos, não 

perca dinheiro com suas transações (…)”. Os dois objetivos de alguma forma 

focam muito mais no mercado segurador em si e menos nos contornos 

financeiros que o cercam. 

E por essa razão, esse objetivo de “não perda” talvez fosse possível há um 

século atrás! No entanto, ter ou não lucros não vai ser apenas uma consequência 

direta da compra de resseguros mas sim de um enorme conjunto de estruturas 

conjunturais dentro das seguradoras. Logicamente que o resseguro poderá 
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eliminar os efeitos de um sinistro catastrófico em um determinado ano ou de uma 

grande variação de frequências de sinistros em outro. Mas assumir que um bom 

resseguro levará a seguradora a nunca perder dinheiro nas suas operações é 

conceitualmente, ao menos nos dias de hoje, um erro de princípios. 

Como a resseguradora possui um portfólio mais diversificado, composto de 

diversas participações nas carteiras de seguradoras diretas, ela está em melhor 

posição para enfrentar maior potencial de riscos, seja de riscos individuais ou 

agregado de vários riscos. O espalhamento geográfico contribui para melhorar o 

equilíbrio desse portfólio. Quando um ressegurador concede cobertura para 

prejuízos causados por vendavais na América do Norte e, ao mesmo tempo, 

protege terremotos na costa oeste da América do Sul, sua carteira global exibe 

um equilíbrio maior do que o de uma seguradora que opera apenas de forma 

regional. Essa diversificação de riscos permite que o ressegurador utilize seu 

capital com a máxima eficácia. Quanto maior o mix e o spread no portfólio, 

melhor a homogeneização entre os riscos e mais efetivamente o ressegurador é 

capaz de usar seu capital, ou seja, mais riscos ele poderá aceitar. Essa 

equalização em um grande portfólio reduz, ainda, o potencial de perda geral do 

ressegurador. 

De acordo com o CII - Chartered Insurance Institute de Londres, os objetivos do 

resseguro são: 

1. Suavizar os altos e baixos da experiência de sinistros e, portanto, os 

resultados operacionais de uma seguradora; 

2. Proteger o portfólio de um acúmulo de perdas de um único evento, como 

uma tempestade ou um furacão; 

3. Fornecer melhor atendimento ao cliente, facilitando muito a colocação de 

grandes riscos; 

4. Fornecer suporte para as seguradoras entrarem em novas áreas de 

negócios, enquanto uma seguradora está ganhando experiência nessa 

classe específica de negócios. 

O CII, como não poderia deixar de ser, fornece uma coleção precisa de objetivos 

do resseguro. Podemos sumarizar cada item acima da seguinte forma: 
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1. Proteção contra a variação na frequências de sinistros; 

2. Proteção para alta severidade; 

3. Oferta de capacidade; 

4. Transferência de conhecimento. 

Analogamente, encontramos no item 13.0.12 da ICP 13 - Resseguros e outras 

formas de transferência de Riscos - de Novembro de 2015 produzido pela IAIS, 

que o primeiro objetivo do resseguro é o de realizar “Transações de transferência 

de risco, seja através do resseguro tradicional ou não, buscando fornecer aos 

cedentes custos de sinistros mais baixos ou mais previsíveis, em troca de um 

prêmio. Eles podem funcionar como meios alternativos de acesso ao capital para 

financiar riscos e custos de aquisição de negócios”. 

Já havíamos incorporado uma certa precaução com o termo “transferir” riscos no 

estudo de definição acima, sem a devida atenção nos seus aspectos 

transformadores. De toda forma, complementando esse entendimento dos seus 

objetivos, o item 13.0.15 da mesma diretiva propõe que “O objetivo do resseguro 

é reduzir a volatilidade e, portanto, a incerteza dos riscos de precificação das 

cedentes, por meio de ‘pooling’. Isso é feito para aumentar a probabilidade de 

sobrevivência do cedente em um determinado período. Na compra de resseguro, 

as cedentes buscam estabilizar seu desempenho financeiro e melhorar sua 

segurança por meio da agregação de risco.” 

Entre seus itens 13.0.16 até o 13.0.21, a IAIS relaciona os 

seguintes objetivos do resseguro, que aqui resumimos para evitar 

a mera transcrição: 

“13.0.16 - Capacidade: fornecimento de flexibilidade para as 

seguradoras no tamanho e tipos de risco e no volume de negócios que 

podem razoavelmente subscrever. 

13.0.17 - Estabilidade: Programas de resseguro adequadamente 

estruturados ajudarão as seguradoras limitando as grandes flutuações 

nos resultados de subscrição. 

13.0.18 - Proteção contra catástrofes: Associado à estabilidade, o 

resseguro fornece proteção contra as grandes e potenciais 
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acumulações de perdas individuais que podem resultar de eventos 

catastróficos. 

13.0.19 - Financiamento: O resseguro auxilia no financiamento de 

operações de seguro como uma alternativa ao aumento da 

capitalização de uma seguradora. 

13.0.20 - Conhecimento: As resseguradoras podem fornecer 

assistência técnica, de subscrição e de sinistros às seguradoras em 

áreas especializadas em que as seguradoras possam ter pouca ou 

nenhuma experiência. 

13.0.21 - Soluções intra-grupo: Contratos de resseguro podem ser 

usados para facilitar a operação de complexos grupos de empresas de 

seguros e resseguros.” 

Desdobrando um pouco mais o objetivo de capacidade financeira acima 

apontado, pode-se incluir nessa lista o serviço de auxiliar a seguradora a ajustar 

seu balanço considerando, evidentemente, a própria situação fiscal e comercial 

do ressegurador. 

Nesse ponto, destaca-se que os objetivos acima listados são gerais, que se 

depreendem do negócio de forma mais clássica. Em outras palavras, um 

determinado ressegurador não é obrigado a prestar todos esses tipos de 

serviços para ser considerado um bom ressegurador. Na sua ótica, há definições 

estratégicas que podem focar os objetivos em uma lista mais enxuta de serviços 

para seus clientes.  

O resseguro representa ainda a possibilidade de proteção das necessidades das 

pessoas mais carentes e que dependem do governo para atendê-las. A 

explicação para esse efeito é relativamente simples. Quando a economia de 

cidades e até mesmo países é convocada para reconstruir equipamentos tais 

como estradas, pontes, ruas e escolas após uma destruição pela ocorrência de 

um sinistro catastrófico - ou não, essa economia retira do seu orçamento 

governamental recursos que seriam utilizados justamente nos programas de 

educação, saúde, segurança e infraestrutura. Essa redução impacta diretamente 

nas pessoas com menor poder aquisitivo por serem justamente os clientes 

dessas políticas de governo.  
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Em essência, o resseguro e os governos podem trabalhar em Parcerias Público 

Privadas (PPP) em prol do aumento da confiabilidade de seus orçamentos 

anuais pela redução nas suas volatilidades. 

 

8. O mundo sem o resseguro 

O que aconteceria se as seguradoras cortassem os “custos” relacionados com a 

compra de resseguros? Pode ser que dependendo da composição da sua 

carteira e da sua posição de capitalização, uma ou outra seguradora não 

precisem de fato comprar o resseguro tradicional. De qualquer forma, ainda 

nesses raros casos, quando se trata de eventos catastróficos, tais seguradoras 

ficam com um flanco aberto na sua integridade caso deixem de se proteger. 

Mas a realidade para a maioria das seguradoras é bem diferente do cenário 

acima. Para as carteiras de riscos massificados, aquelas que protegem 

pequenos negócios, residências e automóveis, a demanda por resseguro estará 

depositada nas eventualidades de catástrofes e proteções contra variação de 

frequências de sinistros. Sem o resseguro, a seguradora direta terá que se 

preocupar muito mais com os acúmulos de riscos, eventualmente deixando de 

subscrever em certas áreas e ainda, aumentar um pouco seu preço para 

compensar possíveis variações de frequências. 

Para os riscos individuais de grande porte, sem o resseguro, as seguradoras 

devem se limitar a aceitar apenas pequenas proporções desses negócios, 

gerando uma enorme dor de cabeça para os clientes uma vez que uma apólice 

terá um grande painel de cosseguros, com o qual deve ser negociado o 

pagamento dos prêmios e o recebimento de sinistros. E ainda, dependendo do 

tamanho e natureza do negócio, pode ocorrer da soma de todas as capacidades 

líquidas de todas as seguradoras do país ser insuficiente para garantir a 

totalidade desses ativos. Até mesmo apólices de vida em grupo para os 

funcionários de uma empresa podem oferecer o perigo de insolvência da 

seguradora, caso um evento atinja a toda empresa de uma vez. 

Além disso, pode-se imaginar uma redução do número de seguradoras operando 

no mercado pois a maioria não são grandes megaempresas. Na verdade, 
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existem milhares de pequenas seguradoras regionais que são cruciais para a 

existência e o bem-estar de pequenos e médios negócios locais e de algumas 

comunidades. Essas empresas menores necessariamente dependem mais do 

resseguro para diluir seu risco de perda e evitar o acúmulo e exposições 

catastróficas.  

Por serem pequenas e com recursos limitados, as seguradoras menores 

normalmente não investem em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, 

uma vez que se beneficiam do aporte de conhecimento vindo diretamente das 

resseguradoras. Sem o resseguro, seus mercados se empobreceriam de novas 

soluções.  

Em resumo, provavelmente um mundo sem resseguros teria um número menor 

de seguradoras, atenderia menos consumidores por questões de dispersão 

geográfica ou pela peculiaridade das suas necessidades, obrigaria os grandes 

clientes a aumentarem seu departamento de seguros para lidar com um número 

maior de seguradoras além de terem que deixar em caixa uma grande 

quantidade de dinheiro que pudesse fazer frente a um evento não integralmente 

coberto pelo mercado.  

Como consequência correlata, algumas indústrias poderiam ser percebidas 

como arriscadas demais pela sua área de atuação e por essa razão, talvez 

encontrassem menos investidores para as suas ofertas de ações no mercado, o 

que levaria toda essa indústria a um patamar menor de investimentos em 

inovação. Grandes navios ou grandes aviões seriam equipamentos de operação 

inviável face à incapacidade de uma proteção integral numa apólice de seguros, 

fazendo com que os preços dos serviços de transportes ficassem mais altos pela 

redução nas economias de escala, elevando assim, o preço final dos produtos. 

Portanto, os impactos da ausência de uma indústria que equalize riscos ao redor 

do mundo seriam muito maiores do que se pode imaginar. O mundo, sem 

resseguros, certamente não seria o mesmo! 
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Resumo 

O principal enfoque deste estudo é demonstrar que apesar da crise econômica 

vivida no país, houve uma evolução favorável em alguns ramos de seguros. 
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1. Introdução 

O objetivo desse texto é fazer algumas reflexões sobre os números econômicos 

do setor de seguros. Inicialmente, na análise macroeconômica, o ponto recente 

mais importante foi a diminuição nas expectativas de crescimento do país em 

2019. Há um ano, se esperava uma taxa de 2 a 3%. Na verdade, nem deveremos 

chegar a 1%. Uma pena, uma frustação. Isso resultou que a taxa de 

desemprego, que se esperava em queda desde o final do ano passado, 

estabilizou (ou até mesmo subiu um pouco). Ver gráfico abaixo. 

 

 

 

Em termos microeconômicos, o segmento de seguros continuou o seu 

desenvolvimento, apesar de ainda haver dificuldades econômicas no país. As 

coisas não podem ficar paradas. Nos últimos anos, produtos foram lançados, 

novas ideias foram discutidas. Outro ponto forte foi o investimento cada vez 

maior em TI, uma tendência mundial no segmento. Por exemplo, no país, foram 

organizados seminários importantes para discutir tais temas. 

Falando em números, um primeiro dado favorável foi a melhora nas margens de 

rentabilidade das seguradoras, após dois anos ruins (2016 e 2017). Ainda não é 

a recuperação das margens do início dessa década, mas já é um fato positivo. 

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

ja
n

/1
5

m
ar

/1
5

m
ai

/1
5

ju
l/

15

se
t/

15

n
o

v/
1

5

ja
n

/1
6

m
ar

/1
6

m
ai

/1
6

ju
l/

16

se
t/

16

n
o

v/
1

6

ja
n

/1
7

m
ar

/1
7

m
ai

/1
7

ju
l/

17

se
t/

17

n
o

v/
1

7

ja
n

/1
8

m
ar

/1
8

m
ai

/1
8

ju
l/

18

se
t/

18

n
o

v/
1

8

ja
n

/1
9

m
ar

/1
9

m
ai

/1
9

Taxa de desemprego (PNAD) (%)



102 
 

Isso traz ânimo a todo o setor. Estimativas iniciais sinalizam que o lucro líquido 

agregado das empresas em 2019 está crescendo a uma taxa de 10% a 15% ao 

ano. 

Em termos de crescimento, fechamos o ano de 2018 com números melhores do 

que em 2017, mas menos do que esperávamos no início do ano. Para 2019, a 

trajetória continua favorável. A tabela abaixo mostra uma comparação de 

crescimento anual de seguros de pessoas (sem VGBL) e de seguros de ramos 

elementares desde 2013, no mercado segurador brasileiro. Na última linha, o 

crescimento agregado. 

 

Crescimento Receita 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Pessoas (sem VGBL) 7% 7% 4% 11% 10% 

Ramos Elementares 11% 4% 1% 5% 5% 

Total do Segmento 9% 5% 2% 7% 6% 

 

Ao analisar os números nacionais, duas conclusões importantes podem ser 

obtidas. Primeiro, pela crise econômica vivida no país, as variações em alguns 

anos não foram boas. Por exemplo, de 2015 para 2016, os seguros de ramos 

elementares cresceram somente 1%. Para uma inflação de 4%, houve perda real 

nesse exercício. O segmento de veículos (com uma queda expressiva no 

licenciamento) foi o principal fator para tal comportamento. Ver, por exemplo, o 

gráfico abaixo. 
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Um segundo aspecto é que, apesar do momento crítico, os seguros de pessoas 

conseguiram superar, na maior parte do tempo, a taxa de inflação. Por exemplo, 

7%, 7%, 4% (igualou a inflação), 11% e 10%. Essa é uma lembrança importante 

para o segmento, na hora de definir a sua estratégia de negócios. 

Por fim, vale a pena inserir a realidade brasileira do seguro em termos 

internacionais. Recentemente, a resseguradora Swiss Re divulgou o seu 

tradicionalíssimo levantamento anual, com a comparação dos dados dos 

mercados de seguros dos países. O título do texto desse ano de 2019 (com 

dados de 2018) foi “World insurance: the great pivot east continues”. Fácil 

encontrar na internet. 

No estudo, dois aspectos se destacam. Primeiro, o faturamento de prêmios 

ultrapassou, pela primeira vez, o patamar anual de US$ 5 trilhões. Segundo a 

continuidade de crescimento de tal setor nos países asiáticos.  

Um fato interessante. A participação do Brasil no mercado mundial, no segmento 

de não vida, nos últimos cinco anos. Atualmente, o valor fica em torno de 1,5%, 

sem ter uma trajetória clara de crescimento real, ainda reflexo da crise 
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econômica. No início dessa década, o número era melhor, de quase 2,0%. Crise 

econômica, em especial do segmento automobilístico foram fatores 

fundamentais para tal comportamento. Ver gráfico anterior. 

 

 

 

Ressalte-se que esse fenômeno de queda ocorreu sobretudo em Ramos 

Elementares, conforme visto acima. Em pessoas, a situação foi menos crítica. 

Enfim, para os próximos anos, a economia brasileira já sinaliza alguma 

recuperação, sobretudo se houver a concretização de todas as reformas 

almejadas. O segmento tem muitos fatores positivos. Entretanto, o desafio agora 

é especular se tal evolução favorável em seguros poderá se manter se os 

números econômicos do país não melhorarem de forma mais substancial no 

segundo semestre deste ano.  

 

2. Conclusão 

Para concluir, o cenário é otimista, mas com certa cautela. 
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A Reforma da Previdência e a Capitalização Nocional 
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Resumo 

A PEC nº 06/2019 propõe a modificação do sistema de Previdência Social 

Brasileiro e a instituição de novo regime, organizado com base em sistema de 

capitalização, admitida a Capitalização Nocional. As características, vantagens 

e desvantagens do sistema de Capitalização Nocional são abordados no 

desenvolvimento deste artigo. 
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1.  Introdução 

A proposta de emenda à Constituição Federal de 1988 encaminhada pelo Poder 

Executivo Federal ao Congresso Nacional em março de 2019 (PEC nº 06/2019), 

que propõe a modificação do sistema de Previdência Social Brasileiro, tem por 

contexto a necessidade de estabelecimento de um sistema previdenciário mais 

sustentável e justo, segundo consta na exposição de motivos apresentada pelo 

Ministro da Economia. Na sua essência, a proposta citada pode ser considerada 

como paramétrica, visto que a mesma propõe a modificação de determinados 

parâmetros do sistema atual, tais como os requisitos de elegibilidade para a 

aposentadoria, mantendo tanto suas bases conceituais quanto os mecanismos 

de financiamento vigentes. Assim, entendemos que a proposta de reforma tem 

como foco principal a redução do passivo previdenciário, principalmente o 

relativo aos segurados que estão em atividade, por meio da postergação da data 

de aposentadoria e da alteração dos critérios de cálculo do valor dos benefícios. 

Nesse sentido, a PEC nº 06/2019 apresenta uma série de medidas, dentre as 

quais, pontuamos a seguir algumas que consideramos relevantes: 

• Fim da aposentadoria por tempo de contribuição e do fator previdenciário; 

• Exigência de idade mínima para a elegibilidade ao benefício de 

aposentadoria, tanto no Regime Geral da Previdência Social – RGPS 

quanto nos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS;  

• Convergência de regras entre o RGPS e os RPPS; 

• Modificação das alíquotas de contribuição; 

• Alteração dos critérios de cálculo do benefício de pensão;  

• Extinção da possibilidade de acumulação de benefícios dentro de um 

mesmo regime. 

Por outro lado, a proposta cita explicitamente a possibilidade de o Poder 

Executivo Federal instituir, por meio de Lei Complementar, um novo regime de 

Previdência Social, de caráter obrigatório para quem aderir, organizado com 

base em sistema de Capitalização: 

“Art. 201-A.  Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal instituirá 

novo regime de previdência social, organizado com base em sistema de 
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capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório 

para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador e de 

constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida 

capitalização nocional, vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos 

por parte de ente federativo.” (NR) 

Este é um ponto que carece de esclarecimentos, visto que a PEC não apresenta 

o formato desse novo sistema de Capitalização e por quem seria financiado, 

apenas cita que o mesmo seria estabelecido dentro da modalidade de 

Contribuição Definida, com contas vinculadas para cada trabalhador e 

constituição de reservas individuais para fins de pagamento dos benefícios.  

A possibilidade de criação de novo regime de previdência com base em sistema 

de Capitalização vem sendo objeto de debates, principalmente, relativos ao 

custo de transição existente quando da alteração de um sistema de benefício 

definido estruturado em regime de repartição para um sistema de contribuição 

definida estruturado em regime de Capitalização e aos níveis dos benefícios que 

seriam gerados pelo novo sistema. 

Porém, não percebemos em tais debates a discussão de uma possibilidade 

contida no texto da PEC: a de adoção de sistema de Capitalização Nocional. 

Neste contexto, o presente artigo tem por objetivo apresentar, com base na 

experiência internacional, as principais características da Capitalização 

Nocional, bem como as vantagens e as desvantagens da sua implementação. 

Discutiremos, inicialmente, as dimensões de análise dos sistemas 

previdenciários. A seguir, apresentaremos a estrutura do sistema Brasileiro de 

Previdência. Por fim, mostraremos as características, vantagens e desvantagens 

do sistema de Capitalização Nocional. 

 

2.  Sustentabilidade dos sistemas previdenciários 

A questão que envolve a sustentabilidade dos sistemas previdenciários não é 

recente e não está restrita tão somente ao caso brasileiro. O processo de 

aumento da longevidade e de envelhecimento populacional tem exigido esforços 

contínuos no ajuste dos sistemas previdenciários em uma grande quantidade de 
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países. Nas últimas décadas, diversos países da Europa e da América Latina 

promoveram reformas em seus sistemas, tanto de cunho paramétrico, quanto 

estrutural (KÖNBERG; PALMER; SUNDÉN, 2019, p. 17). 

Trata-se de uma discussão de amplitude mundial, com elementos complexos 

que deve passar por uma análise profunda, considerando a contextualização do 

problema nas suas dimensões demográfico-atuarial, econômico-fiscal e político-

social (COSTANZI et al., 2018). 

I. Dimensão demográfico-atuarial 

Está relacionada ao aumento da proporção de idosos na população mundial e 

ao incremento na longevidade, o que tem levado diversos países a reverem seus 

sistemas de Previdência, principalmente aqueles que foram originalmente 

estruturados em regime de repartição. 

Importante ressaltar que os sistemas estruturados no regime de repartição, em 

que as contribuições da população ativa são utilizadas1 para o pagamento dos 

benefícios, acabam sendo impactados de forma mais acentuada pela queda 

proporcional dos contribuintes em relação ao grupo de beneficiários do sistema 

(envelhecimento populacional), bem como pela elevação da quantidade de anos 

em que os benefícios serão pagos (longevidade). 

A análise desta dimensão também se justifica pela necessidade de busca de 

equilíbrio no pacto intergeracional, de forma que uma geração não seja 

excessivamente onerada em detrimento de outra. 

Com o fim do bônus demográfico no Brasil e a chegada dos baby-boomers na 

fase de aposentadoria, associado ao crescente aumento da expectativa de 

sobrevida dos brasileiros nas idades avançadas e a queda da taxa de 

fecundidade em nível inferior ao de reposição populacional, a importância desta 

dimensão fica ainda mais evidenciada. 

II. Dimensão econômico-fiscal 

 
1 Os sistemas previdenciários, independentemente da estrutura adotada, também podem prever outras 

fontes de financiamento para os benefícios, tais como contribuições de empregadores e do próprio Estado.  
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Está relacionada ao fato de que a despesa previdenciária tende a consumir uma 

parcela significativa dos orçamentos públicos dos países. O impacto desta 

dimensão acaba sendo evidenciado quando da ocorrência de crises 

econômicas, como, por exemplo, a crise de 2008-2009, em que as políticas 

macroeconômicas para resposta às mesmas ficam constrangidas pelo prévio 

comprometimento do orçamento público, notadamente, no caso do Brasil, com 

as despesas previdenciárias. 

Tal dimensão também envolve a compatibilização do custo do sistema 

previdenciário com a riqueza gerada pelos países e seus respectivos contextos 

econômicos e sociais, de forma a não comprometer os demais objetivos das 

políticas públicas e investimentos necessários. 

III. Dimensão político-social 

Esta dimensão deve considerar o objetivo de um sistema previdenciário na 

prevenção da queda da renda dos indivíduos e no combate à pobreza resultante 

de idade avançada, invalidez ou morte, de forma a promover a estabilidade 

econômico-financeira da população, o bem-estar social e distribuir riscos 

econômicos e demográficos de forma transparente e equilibrada. 

Também está relacionada ao tratamento de questões como um possível gap de 

cobertura (e.g. alto grau de informalidade no mercado de trabalho), decisões 

relativas à distribuição de riqueza, dentre outras. 

O desafio de estabelecer um sistema de previdência que equilibre as diversas 

dimensões da problemática é grande. Ademais, a decisão coletiva sobre o 

caminho a ser seguido não deve apenas se basear na situação atual, mas nas 

projeções de longo prazo de cada dimensão, ainda que os “pesos” dados a cada 

uma dependam daqueles que tomam a decisão hoje.  

Devem ser consideradas, ainda, as características desejadas dos benefícios 

oferecidos por um plano ou por um sistema previdenciário (BLAKE, 2013, p. 

487): estarem relacionados ao salário no fim da carreira (evitar a queda brusca 

no rendimento), serem reajustados pela inflação após sua concessão 

(manutenção do poder de compra) e serem pagos vitaliciamente (prover hedge 

para o risco de longevidade). 
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A dificuldade de permanente adequação dos sistemas é evidenciada pela rápida 

listagem de alguns dos diversos países, em contextos políticos, econômicos e 

demográficos diversos, que promoveram profundas reformas em seus 

respectivos sistemas previdenciários nas últimas décadas, tais como México 

(1997), Suécia (1994), Itália (1995), Polônia (1999), Alemanha (1992, 2007 e 

2014), Japão (1994, 2000 e 2016), Áustria (2005), Grécia (2010, 2012 e 2016) e 

França (2010 e 2013). 

Por outro lado, ignorar qualquer uma das dimensões citadas poderá resultar em 

um diagnóstico incompleto do real problema e, consequentemente, na produção 

de soluções que possivelmente sejam desequilibradas. Por exemplo, temos a 

própria experiência do Chile, que permeia os atuais debates no Brasil sobre a 

reforma da previdência, e cuja reforma do seu modelo no início da década de 

1980 produziu um sistema de previdência baseado em um único pilar, privado e 

capitalizado, que, com o tempo, apresentou algumas distorções relevantes, 

como a baixa taxa de reposição e de cobertura. 

Entendemos que esta perspectiva multidimensional, frequentemente sintetizada 

em objetivos previdenciários tais como cobertura, adequação e sustentabilidade, 

deva permear os debates que envolvem a questão previdenciária. No Brasil, a 

necessidade da reforma da Previdência Social acaba por se impor não apenas 

para fins de correção de algumas distorções históricas, mas também para 

garantir a sustentabilidade fiscal do país em um contexto de rápido e intenso 

envelhecimento populacional, motivado em grande parte pela redução das taxas 

de mortalidade infantil e de fecundidade. 

 

3.  Modalidade e financiamento de benefícios previdenciários 

Para fins de análise das formas de financiamento dos benefícios utilizadas no 

Brasil, podemos sintetizar a atual estrutura do Sistema de Previdência Brasileiro 

em 3 (três) pilares, no que tange aos benefícios que possuem princípios 

previdenciários: 
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2. Pilar Social Público: de caráter não contributivo, baseado no regime de contas 

correntes, onde constam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e parte 

dos benefícios da previdência rural; 

3. Pilar Previdenciário Público: de caráter contributivo e obrigatório, baseado no 

regime de repartição, onde se situam o Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS), o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) e os Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS)2 dos servidores públicos (União, 

Estados, Municípios e DF); e 

4. Pilar Previdenciário Privado: de caráter contributivo e facultativo, baseado no 

regime financeiro de Capitalização3, onde se situa o Regime de Previdência 

Complementar (RPC), que assegura benefícios de caráter previdenciário por 

meio das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), das 

Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) e Seguradoras. 

No Pilar Previdenciário Público, os sistemas são estruturados na modalidade de 

Benefício Definido (BD) e, com poucas exceções que não serão aqui tratadas, 

financiados pelo regime de repartição (PAYG4). Por outro lado, o Pilar 

Previdenciário Privado apresenta as modalidades de BD e de Contribuição 

Definida (CD), financiadas pelo regime de Capitalização. 

A diferença entre a modalidade de BD e a de CD encontra-se, em linhas gerais, 

na forma de apuração do benefício. Na modalidade de BD, o benefício é 

normalmente calculado como uma função do salário, não sendo estabelecido 

com base no valor das contribuições realizadas. Portanto, o benefício é definido 

e a contribuição indefinida, daí o nome Benefício Definido (BD). Já na 

modalidade de CD, o benefício depende diretamente do montante de 

contribuições que foram realizadas – ou seja, quanto maior o volume de recursos 

formado pelas contribuições, maior será o valor do benefício. Portanto, a 

 
2 Ressalta-se que há uma parte dos RPPS que estão estruturadas no regime de Capitalização. Porém, para 

fins didáticos, os RPPS foram classificados no presente artigo no Pilar estruturado em regime de 

repartição. 
3 Existem benefícios, chamados de “benefícios de risco”, que podem ser estruturados em outros regimes. 

Porém, conforme § 1º do Art. 18 da Lei Complementar nº 109/2001, todos os benefícios de pagamento 

em prestações que sejam programas e continuadas devem ser estruturados em regime de Capitalização. 
4 PAYG = Pay-as-you-go, termo em Inglês utilizado para identificar o regime financeiro de repartição 

simples.  
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contribuição é definida e o benefício indefinido, daí o nome Contribuição Definida 

(CD). 

Em relação à forma em que será realizado o financiamento dos benefícios, 

temos, basicamente, duas possibilidades: regime de repartição (PAYG) ou de 

Capitalização. 

No regime de PAYG, as contribuições dos segurados em atividade laboral 

(trabalhadores) são utilizadas para pagar os benefícios dos inativos, não 

existindo acumulação de recursos para garantia dos benefícios atuais e futuros. 

Há, portanto, um pacto de solidariedade intergeracional, evidenciado com a 

transferência de recursos/riquezas de uma geração para outra. 

No regime de Capitalização, as contribuições são acumuladas ao longo do 

tempo, formando recursos financeiros que serão futuramente utilizados para 

pagamento dos benefícios. Para tanto, as contribuições são destinadas a contas 

individuais (na modalidade de CD) ou coletivas (na modalidade de BD), cujos 

recursos são investidos no mercado financeiro e de capitais objetivando o 

incremento dos saldos pelos ganhos de rentabilidade, de forma a gerar volume 

de recursos suficientes para pagamentos dos benefícios futuros. 

Retomando a análise da PEC nº 06/2019, quando esta apresenta a possibilidade 

de criação de um novo regime de previdência social, entendemos que se refira 

a uma alternativa no Pilar Previdenciário Público, atualmente estruturado na 

modalidade de BD e no regime de PAYG. 

Este novo regime de previdência social seria, a princípio, estruturado na 

modalidade de CD e no regime de Capitalização. Porém, como veremos no 

próximo item deste artigo, ao admitir a Capitalização Nocional, abre-se também 

a possibilidade de uma terceira forma de estruturação, ainda não aplicável em 

nenhum dos Pilares Previdenciários no Brasil: um sistema na modalidade de CD 

e no regime de PAYG. 

Desta forma, resumindo as estruturadas apresentadas acima, a Tabela 1 

descreve a taxonomia dos Pilares Previdenciários, em suas formas vigentes, 

bem como considerando a possibilidade do novo regime proposto na PEC nº 

06/2019. 
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Tabela 1 – Estrutura dos Pilares Previdenciários 

Pilar 

Previdenciário 

Benefícios e 

Contribuições 

Financiamento Administração 

Público: 

RGPS 

Benefício Definido PAYG Pública 

Público: 

demais 

Benefício Definido PAYG/Capitalização Pública 

Privado: 

EFPC, EAPC 

e 

Seguradoras 

Benefício Definido 

ou Contribuição 

Definida 

Capitalização Privada 

Público: novo 

regime PEC 

nº 06/2019 

Contribuição 

Definida 

PAYG ou 

Capitalização? 

Pública ou 

Privada? 

 

4. Capitalização Nocional  

Conforme já referido, a PEC nº 06/2019, ao prever a possibilidade de um novo 

regime de previdência social na modalidade de CD, admite a adoção da 

Capitalização Nocional. Mas afinal, o que é a Capitalização Nocional? 

O sistema de Capitalização Nocional, conhecido internacionalmente por sistema 

de Contribuição Definida Nocional (CDN5) (KÖNBERG; PALMER; SUNDÉN, 

2019, p. 1), teve sua origem na metade da década de 1990, quando a Suécia 

aprovou, depois de um amplo e longo debate, a reforma do seu sistema 

previdenciário, passando de um sistema na modalidade de BD em regime de 

PAYG para um sistema predominantemente de CDN6 (KÖNBERG; PALMER; 

SUNDÉN, 2019, p. 449). Países como a Noruega, Itália, Lituânia, Polônia, 

 
5 Alguns autores também se referem a esse sistema utilizando a expressão “Contribuição Definida Não Financeira 

(Nonfinancial Defined Contribution)”. 
6 Conforme descrito em maiores detalhes por Könberg, Palmer e Sundén (2006), o sistema Sueco também apresenta 

uma parcela na modalidade de CD no regime de Capitalização. 
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Mongólia, Quirquistão, dentre outros, também acabaram trilhando caminho 

similar (BÖRSCH-SUPAN, 2003, p. 6). 

Em síntese, o CDN é um sistema baseado em contas nocionais (ou seja, 

virtuais). Uma conta nocional é uma conta escritural formada pelas contribuições 

individuais realizadas pelo (ou também para) o segurado ao longo de sua vida 

laboral. Porém, o saldo desta conta é fictício (ou nocional), pois nenhum capital 

é efetivamente acumulado (BÖRSCH-SUPAN, 2003, p. 7), não existindo 

recursos garantidores (“lastro financeiro”). Este saldo também recebe 

periodicamente uma “rentabilidade” conforme índice pré-estabelecido (taxa de 

rentabilidade nocional) – e.g. a variação do PIB, da massa salarial coberta ou do 

salário médio nacional. 

O sistema de CDN, portanto, tem sua funcionalidade na modalidade de CD, com 

a manutenção de contas individuais e concessão dos benefícios com base nos 

montantes existentes (ou melhor, escriturados) nessas contas. Porém, o 

financiamento dos benefícios continua sendo realizado no regime de PAYG (se 

não totalmente, conforme ocorre na Itália, predominantemente, nos casos da 

Noruega e da Suécia). 

A inexistência de “lastro financeiro” (recursos garantidores) é a principal 

diferença entre o sistema de CDN e um sistema na modalidade de CD financiado 

em regime de Capitalização7. No sistema de CDN os segurados em atividade 

(trabalhadores) continuam financiando os benefícios dos inativos (aposentados), 

porém, as contribuições desses mesmos segurados são creditadas, de forma 

escritural, em contas individuais (nocionais). 

Ao se aposentar por um sistema de CDN, o valor do benefício de aposentadoria 

é apurado com base no saldo da conta nocional do segurado. Esta apuração é 

realizada por meio da aplicação de um fator atuarial, que considera, dentre 

outras variáveis, a sua expectativa de sobrevida8. 

Pode-se dizer que, sob o prisma técnico, o processo de conversão do saldo em 

benefício vitalício é bastante similar ao que ocorre nos mercados internacionais 

 
7 Esta diferença se refere a forma de funding de cada sistema, em que o CDN é classificado como não-fundeado. 
8 Segundo Börsch-Supan (2003, p. 8), esta dinâmica torna o CDN um sistema atuarialmente neutro. 
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de annuities e, no Brasil, nos planos da modalidade de Contribuição Variável 

(CV), no âmbito das EFPCs e, também, nos PGBLs e VGBLs, no âmbito das 

EAPCs e Seguradoras. A diferença fundamental é que, em tais planos, o saldo 

na conta individual não é virtual como no sistema de CDN, visto que existem 

recursos garantidores. 

Por fim, ainda que seja estruturado na modalidade de CD, com contas 

individuais, um sistema de CDN também pode (e, em nossa opinião, deve) 

apresentar benefícios estruturados em BD, principalmente no que se refere a 

benefícios previdenciários para proteção dos segurados em casos de infortúnios, 

tais como incapacidade de trabalho e falecimento, e para o estabelecimento de 

um nível mínimo de benefício para todos os segurados. 

 

5.  Equilíbrio atuarial 

Uma característica existente nos sistemas estruturados no regime de 

Capitalização, seja na modalidade de BD ou de CD, é a forma explícita em que 

o equilíbrio ou desequilíbrio atuarial do sistema é apresentado. Nestes casos, 

pode-se de forma mais direta realizar a confrontação entre o passivo 

previdenciário do sistema (saldos de conta e/ou valor presente dos benefícios 

futuros) e o seu respectivo ativo (recursos garantidores). Caso o ativo seja 

superior ao passivo, o sistema encontra-se superavitário; caso contrário, 

deficitário. 

Por outro lado, na análise de sistemas no regime de PAYG, adota-se geralmente 

uma visão míope, puramente financeira, com a definição de “superávit” ou 

“déficit” do sistema reduzida à simples confrontação entre receitas e despesas 

correntes. 

O fato de um sistema não ser estruturado em regime de Capitalização não deve 

significar que possa se abdicar da busca pelo equilíbrio entre o seu passivo 

previdenciário e seu ativo. Para um sistema de CDN, que é estruturado em 

regime de PAYG, o passivo pode ser apurado pela soma dos saldos das contas 
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nocionais9, enquanto o ativo seria apurado pelo valor presente das contribuições 

futuras, somado a esse eventual fundo de reserva existente (HOLZMANN; 

PALMER, 2012, p. 27). 

No caso do CDN, é fundamental que a sua concepção considere a análise do 

equilíbrio atuarial para calibrar as variáveis aplicáveis ao modelo (taxa de 

contribuição obrigatória, taxa de juros nocional, expectativa de vida e 

improvement da mortalidade etc.), bem como na criação de mecanismos que 

propiciem a retomada do equilíbrio do sistema em caso de mudanças bruscas 

nas estruturas consideradas em sua concepção.  

Tal necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do sistema foi reconhecida 

pela Suécia, que implementou em seu sistema de CDN um mecanismo de 

rebalanceamento automático, de forma a garantir a manutenção da estabilidade 

financeira atual e futura do sistema (KÖNBERG; PALMER; SUNDÉN, 2019, p. 

457). 

 

6.  Vantagens e desvantagens do CDN 

Por ser um sistema estruturado na modalidade de CD, porém, com 

financiamento em regime de PAYG, o CDN apresenta vantagens e 

desvantagens quando comparado aos modelos tradicionalmente adotados nos 

sistemas de previdência social: modalidade de BD em regime de PAYG, caso do 

RGPS no Brasil, e de CD em regime de Capitalização, caso do sistema chileno. 

Dentro dos arranjos previdenciários atuais, mais especificamente no contexto da 

Previdência Social, o sistema de CDN apresenta como característica vantajosa 

a manutenção do princípio solidário de financiamento do regime de PAYG. Desta 

forma, a implementação de um sistema de CDN apresentaria baixo ou nenhum 

custo de transição, pois os benefícios continuariam sendo pagos com as receitas 

contributivas vigentes, alterando-se tão somente a modalidade do sistema (de 

BD para CD). 

 
9 Em algumas situações específicas, devem também ser considerados eventuais custos de transição (e.g. pagamento 

dos benefícios futuros para os participantes que permanecem no sistema antigo). 



118 
 

Caso contrário, uma reforma estrutural completa do atual sistema (tanto da sua 

modalidade, quanto do seu regime de financiamento), passando de BD em 

regime de PAYG, para um novo sistema de CD em regime de Capitalização, 

desencadearia, no caso brasileiro, um elevadíssimo custo de transição. 

Por outro lado, a implementação de sistema de CDN, por manter na sua essência 

o regime de PAYG, significaria, também, a manutenção de alguns riscos 

inerentes a esse regime de financiamento, em que se destaca a dependência 

intergeracional. 

Uma desvantagem importante do CDN, por ser um sistema da modalidade de 

CD, se refere à incerteza acerca da taxa de reposição10 (BÖRSCH-SUPAN, 

2003, p. 16). A experiência internacional demonstra que o CDN não resulta em 

taxas de reposição similares para todos os segurados, dependendo muito das 

suas respectivas trajetórias profissionais e das escolhas previdenciárias 

individuais (NISTICÒ; BEVILACQUA, 2013, p. 2). 

Ainda em relação à taxa de reposição, destacamos a importância da definição 

criteriosa dos parâmetros do sistema que serão adotados na sua concepção. Os 

principais parâmetros se referem ao nível contributivo, tanto do empregado 

quanto do empregador, e à taxa de rentabilidade nocional que será utilizada para 

fins de capitalização das contas individuais e na conversão das mesmas em 

benefício. 

A escolha de parâmetros inadequados pode, por exemplo, resultar em um 

sistema de CDN que gere benefícios com baixas taxas de reposição (queda 

abrupta da renda na aposentadoria) e, portanto, alto risco de frustação para os 

futuros aposentados. Além disso, deve-se atentar para a necessidade de criação 

de mecanismos de proteção que mitiguem o risco de manipulação futura desses 

parâmetros, o que resultaria em permanente incerteza relativa aos benefícios 

que seriam gerados pelo sistema. 

Em um contexto de proteção previdenciária social e de renda, se faz necessária 

a implementação de instrumentos adicionais para evitar taxas de reposição 

 
10 Taxa de reposição = relação entre o benefício inicial na aposentadoria e o salário ao fim de carreira. 
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abaixo do esperado. Importante notar que o sistema atual do Brasil apresenta 

uma taxa de reposição elevada, sendo a sua taxa média 90% superior à do 

sistema chileno (OECD, 2017, p. 109), no qual foi implementado a modalidade 

de CD em regime de Capitalização. 

Não obstante, o CDN adiciona maior transparência e flexibilidade ao sistema 

(BÖRSCH-SUPAN, 2003, p. 15), ao estabelecer relação direta entre os 

benefícios que serão pagos e as contribuições dos segurados. Segundo 

Ventura-Marco e Vidal-Meliá (2014, p. 2), esta estrutura também estimula o 

interesse dos segurados no sistema de previdência, pois deixa mais 

transparente qualquer redistribuição de benefícios escondida ou imprópria para 

grupos privilegiados e revela quem realmente se beneficia pelo legislador. 

Outra característica do sistema de CDN está relacionada à exposição aos riscos 

do mercado financeiro. Diferentemente do que ocorre nos sistemas em regime 

de Capitalização, onde há acumulação e investimento de capital, no sistema de 

CDN os saldos das contas nocionais apresentam exposição praticamente nula 

às oscilações e crises do mercado financeiro. 

Por fim, entendemos que o sistema de CDN resulta em uma maior “justiça 

atuarial”, considerando que os valores dos benefícios passam a apresentar 

maior correlação com o nível e período de contribuição do segurado, aumento 

da produtividade/riqueza produzido por sua geração, e a expectativa de 

sobrevida dos segurados.  

 

7.  Considerações Finais 

Nosso objetivo foi de apresentar um framework para fins de análise da estrutura 

dos sistemas de previdência, considerando o estudo desses sob o enfoque das 

modalidades (BD e CD) e dos regimes de financiamento (PAYG e Capitalização), 

bem como as possíveis combinações entre esses componentes. Assim, 

entendemos ser possível identificar com maior clareza a distinção entre a forma 

de apuração dos benefícios (modalidades) e a forma de financiamento dos 

mesmos (regimes de financiamento).  
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Na prática, sabemos que a maioria dos sistemas de previdência são híbridos, 

contam com multicamadas ou implementam mecanismos para incorporar 

características de outros sistemas, dificultando a classificação direta desses no 

framework apresentado. Porém, a análise sob o enfoque da modalidade e do 

regime de financiamento nos possibilita demonstrar, por exemplo, que a 

Capitalização Nocional (CDN), apesar do nome, não implementa o regime de 

financiamento de Capitalização.  

Importante destacarmos, também, que a elaboração deste texto foi realizada 

com base na análise de um único artigo incluído na PEC nº 06/2019, que cita a 

admissibilidade de utilização do CDN, sem maiores detalhes de como este seria 

implementado, se for implementado.  

Ainda assim, objetivamos contribuir para o debate relativo à reforma da 

Previdência Social, apresentando as características, as vantagens e as 

desvantagens do CDN, com base na experiência internacional na adoção desse 

(basicamente, em países desenvolvidos e com renda per capta elevada), 

considerando a inexistência de histórico de sua utilização no Brasil. 

Ao que nos parece, a admissão do CDN na PEC nº 06/2019 seria uma alternativa 

para que, no caso de impossibilidade financeira ou política de implementação de 

um sistema na modalidade de CD e que seja efetivamente financiado no regime 

de Capitalização, ainda possa ser possível a adoção de um sistema que 

contemple características semelhantes, mesmo que seu financiamento 

permaneça no regime de PAYG. 

Por fim, entendemos que, independentemente da modalidade ou do regime de 

financiamento que seja adotado, a concepção de um sistema previdenciário 

robusto, sustentável e que promova o bem-estar financeiro e social da 

população, não pode ser realizada considerando diagnósticos reducionistas do 

problema e soluções que não incorporem as diversas dimensões da questão 

previdenciária. É preciso a adoção de uma perspectiva de longo prazo, com 

análise da necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do sistema, e que 

contemple também a identificação e tratamento de questões intra e 

intergeracionais, a explicitação de mecanismos de compartilhamento de riscos e 
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de riqueza, e garantia de cumprimento dos objetivos sociais para os quais o 

sistema se destina. 
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Resumo 

Considerando os ciclos econômicos que o Brasil tem vivido nos últimos anos, 

espera-se que nos próximos 4 anos o setor de construção civil volte a ganhar 

fôlego no país, assim como a volta dos grandes projetos de engenharia, 

buscando reduzir o gargalo de infraestrutura que hoje está mais presente do que 

nunca, bem como um melhor momento da economia, voltando a atrair grandes 

investidores, suprindo a falta de recursos do governo, após um longo período de 

recessão e praticamente nenhum investimento em infraestrutura. 
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1. Introdução 

Os grandes projetos de engenharia que aconteceram no Brasil nos últimos anos 

(construção de usinas hidrelétricas, redes de transmissão de energia, rodovias, 

portos, plataformas de petróleo ou nos projetos de parcerias público-privadas 

(PPP), etc.), tiveram o envolvimento de grandes construtoras, muitas vezes em 

associação por meio de consórcios, e financiamento por intermédio de grandes 

bancos comerciais e/ou bancos de fomentos. 

Considerando o alto valor investido e a complexidade de execução para 

realização de tais obras, os riscos envolvidos são igualmente complexos e com 

grande potencial de prejuízos. Dentre as principais características de um grande 

projeto de engenharia, podemos citar: 

- Questões Internas: 

• Diversos “stakeholders”; 

• Valor de investimento elevado; 

• Utilização de equipamentos variados; 

• Grandes áreas utilizadas, muitas vezes em mais de um local; 

• Períodos longos de obras; 

• Mobilização de um número elevado de trabalhadores. 

- Ambiente Externo: 

• Riscos Ambientais (Chuvas, alagamento, desmoronamentos, etc.); 

• Condições do próprio local da obra; 

• Propriedades circunvizinhas; 

• Greves, absenteísmo, doenças laborais. 

- Gerenciamento: 

• Cronogramas; 

• Administração de prestadores de serviço e empresas subcontratadas; 

• Questões Trabalhistas; 

• Questões Contratuais; 

• Questões financeiras; 
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• Questões ambientais; 

• Riscos políticos; 

• Segurança no trabalho. 

Essa característica única e a diversidade dos projetos, levam a uma 

probabilidade alta de riscos, e eventualmente, reclamações diversas, que podem 

ocorrer durante o projeto, ou até mesmo depois. O gerenciamento de riscos 

torna-se fundamental para todos os envolvidos, em todas as etapas da 

execução, devendo ser elaborado o mais cedo possível, juntamente com a 

elaboração do projeto desde sua fase mais inicial. 

Neste artigo iremos abordar os principais riscos relacionados a responsabilidade 

civil profissional que decorre do projeto e seus diversos participantes, e as 

soluções oferecidas pelo mercado de seguros local e internacional, como forma 

de mitigação do risco segurável. 

 

2. Definição do Contratante 

Uma das principais dúvidas na contratação das apólices de seguro para um 

Projeto de Engenharia, usualmente recaí na decisão entre terceirizar a 

contratação das apólices aos diversos participantes do projeto (contratados), ou 

centralizar a contratação pelo “dono do projeto”. Questões relacionadas a 

“custos” na negociação entre as partes, sempre demanda algum tipo de 

discussão, porém o principal ponto que deve ser considerado pelos dois lados, 

e é também outra discussão tão ou mais importante que a viabilidade econômica 

desses contratos, reside na definição de responsabilidades de ambas as partes. 

Um exemplo que pode inviabilizar o resultado financeiro da parte contratada é a 

responsabilidade por em eventual lucro cessante do contratante, decorrente de 

um erro ou falha na execução do escopo de serviços do contrato, dentre outros 

riscos inerentes a essa relação contratual. 

Tomando por base que todos os custos assumidos pelo fornecedor perante ao 

contratante para realização do projeto específico serão descontados do valor 

total do contrato, o resultado financeiro final será sempre afetado, sendo então 

foco do contratado a manutenção da saúde financeira desse contrato e o 
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respectivo resultado positivo, o qual é diretamente ligado a todos os custos 

envolvidos na entrega do escopo de serviços acordado entre as partes, e 

qualquer demanda por apólices de seguro por parte do contratante, afeta 

diretamente o resultado financeiro. 

A boa prática em gerenciamento de riscos de obras, coloca que os principais 

seguros (Riscos de Engenharia; RC Obras; Seguro Ambiental; etc.) devem ser 

contratados e administrados pelo “Dono do Projeto”, proporcionando uma melhor 

gestão do risco e evitando questões administrativas adversas (falta de 

pagamento do prêmio, seguros contratados com insuficiência de coberturas e/ou 

limites, etc.). 

Mas mesmo com a definição do contratante das principais apólices, ainda temos 

questões relacionadas ao riscos apresentados durante o projeto pelos 

contratados, riscos estes que podem se materializar em danos à obra, danos a 

outros contratados, terceiros externos e questões puramente financeiras, mas 

com potencial de prejuízo elevado se no final do dia houver um atraso no 

cronograma do projeto. 

 

3. A Responsabilidade Civil Profissional 

Usualmente um grande projeto de engenharia é composto de inúmeras fases, 

resumidamente podemos dizer: 

- Planejamento; 

- Execução do projeto; 

- Encerramento. 

Considerando que toda a questão relacionada aos seguros específicos para o 

projeto, conforme demonstramos anteriormente neste estudo, foi assumida por 

seu patrocinador (Consórcio, empresa contratante, financiador, etc.), ainda 

temos questões complexas diretamente ligadas aos prestadores de serviços e 

eventuais empresas terceirizadas por estes, onde existe uma diversidade de 

atividades a serem performadas durante o cronograma, muitas vezes com 

sobreposição de trabalhos, e consequentemente riscos. 
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Não iremos nos aprofundar nos tipos de contratos executado entre as partes 

(EPC; EPCM; Turn Key, Empreitada global, etc.), mas sim na elaboração da 

melhor proteção securitária visando garantir proteção financeira às empresas 

contratadas (prestadores e subcontratados) e a necessária proteção ao projeto 

como um todo. 

 

4. Seguro RC Profissional 

O correto entendimento de todos os riscos envolvidos pelo patrocinador do 

projeto, também passa por questões que emanam da prestação/execução de 

serviços, e os projetos básicos/complexos de engenharia que serão performados 

ao longo da obra. Diferentemente de danos materiais e corporais decorrentes de 

riscos já materializados, que na maioria das vezes são endereçados pela apólice 

de RC Obra, existem questões de responsabilidades que podem se materializar 

sem o acontecimento de um dano material e/ou corporal. Como exemplo 

questões relacionadas a uma falha do projeto executivo na rede hidráulica da 

obra, pode causar um prejuízo financeiro relevante já na descoberta desse erro, 

independentemente de um acidente e/ou falha que cause um dano material, o 

dano financeiro se materializa de imediato, a necessidade de refazer o projeto e 

executar novamente essa fase da obra tem um potencial de prejuízo financeiro 

que pode impactar diretamente a continuidade do negócio, caso o responsável 

por esse projeto básico e/ou execução, não conte com a proteção securitária 

adequada para o risco.  

Assim como em grandes sinistros de incêndio, o maior prejuízo pode surgir não 

do dano material causado pelo fogo, mas sim em como a continuidade da 

operação vai ser impactada pelo Lucro Cessantes decorrente. O Seguro de 

Responsabilidade Civil Profissional, que tem como cobertura básica questões 

relacionadas ao prejuízo financeiro do terceiro, incluindo o Lucro Cessantes do 

reclamante, oferece uma proteção adequada a esse tipo de risco, onde 

novamente ressaltamos que o valor final de prejuízo da paralização da 

operação/atraso no cronograma do projeto decorrente de um erro/omissão do 
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prestador de serviço, pode causar um prejuízo relevante e fora capacidade de 

retenção financeira da empresa (prestador). 

Pela observação do gerenciamento de riscos de grandes empresas 

multinacionais na área de engenharia de grandes projetos, verificamos alguns 

padrões que consideramos como ideais na tratativa do risco, com decisões 

estratégicas na contratação de seguros específicos para o projeto – modalidade 

de RC Profissional Projeto Específico, também chamada no mercado 

internacional de SPPI “Single Project Professional Insurance” – isolando o risco 

em um apólice dedicada e com prazo alinhado ao tempo do projeto, além de 

prazos para notificação de sinistros posteriores ao vencimento da apólice – 

Prazo Complementar/Suplementar1 – considerando a dinâmica de uma 

reclamação, a qual pode ocorrer já com o projeto finalizado e em operação. 

Também dentro desse gerenciamento de riscos sofisticado, essas empresas 

também mantém apólices abertas cobrindo todas as atividades da empresa, com 

retroatividade de cobertura, oferecendo proteção a questões não amparadas 

pelas apólices de RCP Projeto Específico, seja por questões temporais 

(reclamações recebidas além do prazo complementar/suplementar), ou 

questões relacionadas a insuficiência de limite da apólice específica, atuando 

como uma apólice em excesso de danos. 

Apesar de poucos, em alguns dos grandes projetos de engenharia ocorridos no 

Brasil nos últimos anos, observamos essa questão de Responsabilidade Civil 

Profissional demanda pelo patrocinador/dono do projeto, com requisições 

contratuais específicas (Limite da apólice definido, prazos de validade, escopo 

de cobertura, etc.) para apresentação do seguro como forma de mitigar o risco 

financeiro desses prestadores. Também observamos a execução do contrato de 

seguro em situações de sinistros, com o devido reembolso por parte da 

seguradora. 

 
1 Prazo adicional para apresentação de reclamações à seguradora, por eventos ocorridos com base em situações passadas 

(fato gerador), a SUSEP determina um prazo mínimo de 1 ano – Prazo Complementar – o mercado local costuma 
oferecer entre 1 e 3 anos sem prêmio adicional, e opções de ampliação desse prazo – Prazo Suplementar - de até 3 anos, 
porém com cobrança de prêmio adicional. 
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Por se tratar de um seguro que demanda uma análise prévia à contratação, e é 

tratado pelo mercado segurador como um produto “Tailor Made”2, a participação 

de um corretor de seguros/consultor de risco é essencial para o correto 

dimensionamento de coberturas/limites, assim como para auxiliar o segurado na 

negociação com as seguradoras. 

 

5. Mercado Internacional 

Com soluções muito parecidas ao mercado brasileiro, o mercado internacional 

apresenta um número maior de seguradoras, maior expertise na subscrição de 

riscos, e uma maior demanda por essa solução securitária, oferecendo 

capacidade ampla, mas com uma sinistralidade superior em face de um maior 

conhecimento do produto e sua abrangência de cobertura, assim como um 

ambiente litigioso superior, colocando pressão nas seguradoras por resultados 

dentro da carteira. 

Outra característica do mercado internacional, com foco nos Estados Unidos da 

América, é a possibilidade contratação de uma apólice guarda-chuva pelo 

patrocinador da obra, atuando como uma apólice excesso e cláusulas de 

“Diferenças em condições” e “Diferenças em limites”, do inglês “DIC/DIL” – 

Difference in conditions/Difference in limits. Essa apólice complementa as 

apólices contratadas e oferecidas pelos prestadores de serviço do projeto, porém 

com a contratação efetuada pelo patrocinador, oferecendo uma proteção extra 

em casos em que a apólice primária é insuficiente em limites, ou na 

eventualidade de uma situação não coberta pela apólice básica, mas com 

cobertura pela apólice em excesso. Essa solução é chamada de “OPPI Owners 

Protective Professional Indemnity”, com uma característica única de contratante 

e beneficiário na mesma entidade, porém com o gatilho de utilização da mesma 

atrelado ao acionamento de apólices primárias de Responsabilidade Civil 

Profissional (Prestadores). 

 

 
2 Apólices feitas sob medida conforme características do risco 
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6. Conclusão 

Considerando todos os riscos envolvidos num grande projeto de engenharia, o 

Seguro Responsabilidade Civil Profissional se apresenta com uma solução 

efetiva de mitigação de riscos nas relações contratuais entre patrocinador e 

prestadores de serviço/contratados. Ressaltamos as questões de entendimento 

e colocação do risco, por se tratar de um produto de seguro que ampara 

questões de responsabilidade profissional, e danos que podem se materializar 

sem um acidente/sinistro material e/ou corporal, exige uma subscrição minuciosa 

por parte da seguradora, com atenção ao escopo de serviço da cada prestador, 

e o estudo do clausulado específico do produto conforme a seguradora 

escolhida, ações estas que irão colaborar para um processo de regulação de 

sinistro ágil e sem surpresas para as partes. 
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1. COMERCIALIZAÇÃO 

A. Crise ou oportunidade? 

Setembro/2016 

Acácio Rosa de Queiroz Filho 

A milenar sabedoria chinesa nos ensina que a crise também pode ser 

interpretada como oportunidade. Isto porque as duas palavras são 

representadas pelo mesmo ideograma. Depende da maneira como encaramos. 

Aplicando esta linha de pensamento à vida corporativa passamos a 

compreender que os momentos de crise são aqueles em que os clientes estão 

mais sensíveis em todos os sentidos. Para os fornecedores que souberem 

aproveitar, períodos de instabilidade podem representar uma boa chance de 

apresentar soluções, cativar e dar tranquilidade aos clientes. Porque é 

justamente quando enfrenta um problema que se percebe com quem se pode 

contar. Ou seja, é quando o cliente vai perceber o verdadeiro valor de seus 

parceiros.  

Existem fornecedores que se afastam durante uma crise por motivos variados: 

em momentos de reestruturações por receio de o cliente não honrar os 

pagamentos; no caso de uma denúncia por duvidar da idoneidade da empresa; 

quando um executivo comete um erro na gestão por pensar ser apenas 

incompetência sem ao menos tentar entender o que o levou a tomar tal atitude. 

Ou simplesmente porque muitas pessoas não toleram ficar ao lado de executivos 

que, por tomarem decisões erradas, são considerados fracassados.  

Mas como uma empresa vai se reerguer se todos que poderiam ajudar vão 

embora? É a mesma situação se você fica doente e seu plano de saúde nega 

atendimento, seus amigos e familiares vão embora e você não consegue crédito 

nem para comprar remédios. Com este cenário, como voltar a ser saudável? 

Lembrando Henry Ford, fundador da Ford, “o fracasso é simplesmente a 

oportunidade de começar de novo; desta vez, de maneira mais inteligente”. O 

pensamento nos leva a crer que os parceiros que estiverem por perto têm uma 

grande chance de crescer também quando a empresa sair da crise. 
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Por isso, a confiança entre os parceiros é fundamental para a empresa superar 

os maus momentos. Eles não devem se aproveitar da vulnerabilidade, mas sim 

apoiar e ganhar a confiança e, com isso, terão um retorno positivo quando a 

empresa se reerguer. 

E, em um cenário desafiador de constantes mudanças, as crises estão no limiar 

de qualquer empresa. Basta ficar atento para saber o momento certo de apostar 

em um cliente que enfrenta dificuldades. Com certeza, quando a crise acabar 

todos sairão fortalecidos. 
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B. A Crise atual e as oportunidades na área de seguros  

Julho/2017 

Affonso Heleno de Oliveira Fausto  

 

O Seguro não deve ser percebido somente como mecanismo de proteção 

patrimonial, mas considerado como parceria importante na Sociedade, 

permitindo aos indivíduos e pessoas jurídicas consolidarem e expandirem suas 

atividades que, de outra forma, não ousariam efetivar, fazendo-as desaparecer 

precocemente. 

 

Atualmente, com a consolidação dos diversos procedimentos saneadores da 

atividade político-empresarial, grandes gestores, reguladores, banqueiros e 

seguradores vêm se fazendo a seguinte pergunta: será que existe um risco 

sistêmico para o setor financeiro do País? Pelo menos, até agora, ainda há vozes 

otimistas que garantem não existir. Mas, muito provavelmente, dentro de um 

sistema estável, sempre haverá elos fracos que irão precisar de ajuda. 

 

A comprovação está no grande número de recuperações judiciais – praticamente 

um pedido deferido por dia – traduzindo uma imobilidade econômica e financeira 

cujo valor facilmente já superou os 50 bilhões de reais, sem se considerar a 

própria Petrobrás e suas contratadas, como a OAS, a Galvão Engenharia, a 

Odebrecht, a Eneva, a IMPSA, a Schahim Oil & Gas, os significativos valores 

representados por precatórios – cujo cumprimento ora postergados ao infinito – 

tendo por consequência social e humana, além de desagregação familiar, um 

desemprego atual superior ao de 14 milhões de trabalhadores, e aumentando… 

Ao se analisar mais detidamente os fatos atuais poderá se concluir, 

eventualmente, pela existência de grave risco ao sistema financeiro, aí se 

incluindo o inerente à atividade bancária cujos titulares acostumados às funções 

cartoriais e sem tradição na concessão de créditos, vêm penando para a sua 

tardia e parcial recuperação. Outros males mereceriam considerações, como a 
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inflação ainda relutantemente contida, além da maior taxa referencial de juros do 

mundo dito civilizado. Mas, deixando os problemas já conhecidos podemos 

concluir por algumas eventuais oportunidades. 

Senão, vejamos: 

1) Como se sabe, a atividade agropecuária vem sustentando parte significativa 

da economia. Será sempre bem-vinda a adoção de um manto securitário 

vinculado àquela atividade, havendo, ainda, saudáveis instituições com sólidos 

conhecimentos do agronegócio e vivos interesses comerciais. Para o sucesso 

do empreendimento, há que se ter conhecimento técnico – cujo patrocínio não 

há de ser impossível – além da interiorização já existente dos profissionais, a fim 

de que o Seguro Agrícola / Seguro Rural, sob todas as suas modalidades e 

especificidades, cresça e se constitua no principal ramo praticado pelas grandes 

Seguradoras, bem como por aquelas com forte atuação regional. 

2) Ainda fruto das incertezas quanto ao recebimento dos valores devidos à prazo, 

o Seguro de Recebíveis proporciona a indispensável garantia quanto ao integral 

recebimento dos valores, a prazo, devidos e futuros, ainda que cercados de 

garantias pessoais ou, até mesmo, de garantias reais. Atualmente, conhecidas, 

apenas três Seguradoras têm alguma atuação no Mercado. 

3) Com as incertezas que assolam as diversas atividades empresariais, cresce 

de importância o Seguro de Fusões & Aquisições, cujo objetivo há de ser a de 

minimizar os riscos sofridos isoladamente, multiplicando-se as oportunidades 

negociais para os seus diversos participantes. 

4) Como novidade securitária, o Seguro de Gestão de Crises poderá ter por 

obrigação, incutir juízo empresarial ao profissional afoito ou imprudente. 

5)  Uma das consequências decorrentes da falta de recursos financeiros e 

creditícios, além da incerteza quanto a perenidade das atividades laborais, está 

na pequena comercialização de veículos novos, especialmente de médio porte. 

Assim, a comercialização das atividades relativas ao Consórcio de Veículos vem 

ganhando importância crescente, nas Capitais, como nas localidades do Interior. 

Além das tradicionais Seguradoras que comercializam o produto Capitalização, 

sob as mais variadas formas, explorando os diversos e justificados sonhos dos 
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consumidores frustrados, de se notar o esforço e as facilidades comerciais 

desenvolvidas por Seguradoras com forte afinidade oficial. 

6) Outras coberturas securitárias podem e devem ser agregadas àquelas 

normalmente exercidas pela nobre classe dos Corretores de Seguros, como os 

indispensáveis Seguros de Vida, de AP, de Responsabilidade Civil, de Perda de 

Renda, de Doença Grave e, até, os de simples Erros de Gestão, além de outros, 

como o Seguro D&O,  que poderão ser oportunamente agregados, desde que 

tenham os seus riscos criteriosamente avaliados… Fatores de Sucesso para a 

Comercialização de Produtos Securitários, na presente quadra: 

O primeiro fator de sucesso do empreendimento voltado à Corretagem de 

Seguros tendo por objetivo as coberturas mencionadas há de ser, inicialmente, 

a cobertura de Capitalização, em razão da facilidade de sua compreensão e da 

demanda reprimida. 

O segundo fator de sucesso consistirá na eleição de uma Seguradora parceira, 

capaz de promover recursos auxiliares à sua implantação e desenvolvimento 

como, e especialmente, pela qualidade de seus produtos. 

O terceiro fator há de ser um número significativo de produtores, entre 200 e 300 

profissionais, espalhados pelo Interior do Estado e com idades mescladas, a fim 

de oferecer experiência e disposição marcante para o trabalho, além de uns 

20/30 atuando, se possível, nos bairros da Capital. 

O quarto fator de sucesso há de depender da sua direção, com um dirigente com 

experiência administrativa em Seguradoras ou Corretoras de renome, um 

segundo dirigente com marcante experiência comercial, um terceiro dirigente 

com visão e conhecimentos técnicos a fim de evitar distorções e mal entendidos, 

um quarto dirigente com experiência administrativa e relacionamento em 

Seguradoras e Corretoras de renome. Finalmente, um quinto dirigente que 

servirá como apaziguador de eventuais atritos ou conceitos divergentes, sem 

que qualquer um deles deva se comportar como “chefe”, tendo uma 

representação rotativa das funções e do empreendimento. 

Finalmente, o quinto fator deverá ser a administração financeira, cuja função 

inicial será a de promover um estudo tentativo tendo em vista o potencial dos 
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produtores voltados inicialmente à capitalização, sem prejuízo da 

comercialização de outros produtos já vocacionados. 

Todos os conceitos aqui expostos poderão e deverão ser discutidos e 

devidamente corrigidos ou adequados à realidade de cada um dos dirigentes 

cogitados.  
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C. A Parceria entre seguros e assistência  

Março/2017  

Dilmo Bantim Moreira 

 

Assim como as Seguradoras trabalham a parceria entre Seguros e Assistência 

de modo quase simbiótico, as Empresas de Assistência realizam milhões de 

atendimentos anuais. 

Com base nos registros históricos, ainda que não haja perfeita concordância 

quanto aos fatos, registra-se no ano de 1963, na cidade de Paris, o surgimento 

da primeira iniciativa empresarial orientada exclusivamente à prestação de 

serviços no segmento de assistência. 

A partir do ano de 2004 a Susep regulamentou no mercado de seguros o uso 

dos serviços de assistência, permitindo sua utilização e especificando-os como 

uma atividade complementar ao seguro, ou seja, não podem fazer parte do 

objeto de negócios ou ser executados diretamente por sociedades seguradoras, 

muito embora uma vez oferecidos, passem a fazer parte da responsabilidade 

destas perante os segurados. 

Os serviços de assistência oferecidos nas apólices valorizam os contratos de 

seguros e possibilitam aos clientes usufruir de variados serviços, muitas vezes 

de forma independente da ocorrência de eventos de sinistro e assim conferindo 

vantagens imediatas aos segurados. 

Como exemplo da integração entre a assistência e o seguro, podemos citar 

aquele do seguro de vida e dos programas de desconto em medicamentos ou, o 

do seguro de viagem e os serviços de assistência correlatos. Seria até difícil 

imaginar um seguro de automóvel sem um serviço de guincho, ou um seguro 

residencial que não contasse com serviços de chaveiro, eletricista e hidráulica. 

Ainda que esses exemplos citados sejam bem usuais, outros também merecem 

destaque, se não por estarem bastante integrados à comercialização de 

apólices, também por sua utilidade no dia a dia das pessoas. 
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Como exemplo de alguns desses serviços, podemos incluir o de Segunda 

Opinião Médica, dando acesso a pareceres especializados de profissionais da 

medicina; o de Help Desk que auxilia com computadores e aparelhos eletrônicos 

similares ou, ainda; a Assistência Pet que pode abarcar desde hospedagem até 

consultas e cuidados estéticos com o bichinho de estimação. Não podemos nos 

esquecer de citar, também, um serviço que no começo de sua utilização sofria 

alguma resistência pelo público, mas que hoje passou de oferecido pelas 

seguradoras a procurado por aqueles que consomem seguros dos ramos de 

Pessoas – a Assistência Funeral. 

Além de servirem como complemento das garantias securitárias, as assistências 

podem agregar vantagens competitivas entre os seguros oferecidos no mercado, 

além de incentivarem o estreitamento da fidelidade com os Segurados. 

Com sua flexibilidade e capacidade de atendimento, os serviços de assistência 

certamente conquistaram seu espaço com os segurados e entre as seguradoras, 

passando a fazer parte dos hábitos de consumo e acesso às facilidades que 

todos apreciam. 
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D. Canais de distribuição  

Março/2018 

Domingos Manoel Leite Costa e Sílvia Regina dos Santos Alves  

 

O cenário do mercado de seguros está mudando com grande velocidade. Um 

mundo acelerado de múltiplas tendências, desde tecnologia, dados 

demográficos de clientes até novos canais de distribuição, novos concorrentes e 

muito mais. 

A transformação do negócio seguros evolui de modelos comerciais tradicionais, 

onde as próprias seguradoras estão buscando reinventar o modelo de negócios 

para operar e ter sucesso neste novo ambiente de negócios que certamente 

implicará em grandes disrupturas. 

As mudanças das características, atitudes e comportamentos dos clientes estão 

ajudando a catalisar inovações na indústria de seguros e, assim, impactando na 

sobrevivência e a viabilidade comercial dos modelos tradicionais. 

Coletivamente, as atitudes, expectativas e comportamentos dos clientes 

exercem pressão sobre a indústria de seguros, criando desconexões entre o que 

os clientes de seguros precisam e querem e o que a indústria atualmente pode 

fornecer a eles em termos de produtos, serviços. 

Os estudos mais recentes mostram sobre interações de compras cujos dados 

são capturados eletronicamente, porém a conversão acontece após 7 ou 8 

contatos feitos por analistas devidamente treinados. A indústria de seguros 

convive com esta incompatibilidade de expectativas de clientes com sites de 

seguros.  Insurtechs estão surgindo para atuar nestes gaps. A indústria de 

seguros necessita intensificar seus esforços para fornecer experiências on-line 

satisfatórias aos seus Clientes. 

Um fator chave por trás disso é simplesmente o fato de que o seguro continua a 

ser um produto complexo e com linguagem confusa para a maioria dos clientes. 

Estatísticas divulgadas pela CNSEG mostram o grande potencial de mercado 
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que ainda temos, os percentuais de penetração de seguro de Vida, Residências 

e veículos com segurados são ainda muito baixos.  

Essas tendências e mudanças na compreensão e comportamento do cliente 

muitas vezes sustentam a estratégia e o funcionamento de novos startups e 

incubadoras, alimentando novos modelos de negócios e inovação no setor de 

seguros. 

Algumas dessas principais tendências incluem: 

• Os millenials serão a maior geração, eles cresceram cercados pelo 

mundo digital.   

• A Geração Z, esta em nossos calcanhares, "nasceram na era digital". Eles 

são os futuros clientes e funcionários das companhias de seguros e 

empreendedores. Eles "vivem e respiram" a inovação e têm expectativas 

diferentes. 

• Os efeitos da economia sobre o emprego e renda cujos efeitos ainda 

persistem. Com os milênios  que possuem níveis recordes de divida 

estudantil, e muitos geração X e boomers despreparados ou 

subpreparados para aposentadoria, influenciam na mudança de atitudes 

e comportamentos entre comprar e alugar mudaram. 

Estima-se que quase metade de todo o trafego de pesquisas no Google, Yahoo 

e Bing agora vem de dispositivos moveis. 

Outras pesquisas mostraram que a metade de todos os proprietários de 

smartphones que compram seguros iniciam o processo em seu dispositivo 

móvel. Estas tecnologias e outras mudaram a maneira como nos conectamos 

com empresas e pessoas. Os smartphones estão cada vez mais se tornando a 

primeira ferramenta e, em alguns casos, a única opção para socializar, buscar 

recomendações, fazer compras e interagir com as empresas. 

As empresas estão desenvolvendo maneiras inovadoras de aumentar o 

engajamento dos clientes (uma fraqueza do mercado de seguros), 

transformando fundamentalmente o modelo de negócios de seguros de 

indenização em prevenção. As capacidades crescentes e o uso de tecnologias 
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digitais estão criando grandes quantidades e variedades de dados a taxas 

incríveis, tanto que 90% de todos os dados no mundo de hoje não existiam há 

dois anos. 

Como resultado, as expectativas, experiências, lealdade e relacionamentos dos 

clientes estão mudando rapidamente. Existe um interesse crescente de seguros 

por coisas especificas para curtas durações e entregues digitalmente. O seguro 

"Pagar pelo que você utiliza” pode se tornar popular, ajustando as tendências de 

estilo de vida e as preferências econômicas do consumidor de forma mais 

precisa. 

Estamos vendo uma onda de novos players tentando agressivamente aproveitar 

as lacunas entre o que os clientes querem e o que a indústria atualmente pode 

fornecer. Esta atividade gera mais pressão às empresas para inovar, 

desenvolver novos produtos, serviços e modelos de negócios.  

Dos canais disponíveis para venda de produtos e serviços, comparados aos tipos 

de produtos que desejam o tempo necessário para comprar esses produtos e 

serviços, as expectativas dos clientes quanto à variedade, acesso, velocidade e 

transparência continuam a aumentar.  

Os players do mercado devem olhar para o modelo de negócios através de uma 

lente completamente diferente e se reinventar criando valor para Canais de 

Distribuição. Isso exige uma quebra de paradigma em como definimos e 

pensamos em seguros. Porque se não o fizermos, outros que estão fora da 

indústria provavelmente irão fazer. Já tivemos acesso a matéria sobre um 

possível interesse da apple em entrar na indústria de seguros.  

Uma pesquisa da PWC, “o seguro é o segundo setor mais estudado atualmente, 

graças a um número crescente de empresas em fase de start-up e tecnologia 

que tem como alvo o mercado de seguros”. 

A cadeia de valor da indústria de seguros está sendo impactada pelas 

InsurTechs, principalmente os Canais de Distribuição. O maior nível de 

atividades das InsurTechs é focado no front-end da cadeia de valor do seguro, 

onde as novas empresas estão alavancando expectativas e capacidades para 

mudar a distribuição tradicional de seguros. Eles estão focados em tornar-se 
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mais fácil para que os clientes possam comparar coberturas e preços e obter 

cotações e, para alguns deles, comprar uma apólice. Um grupo exemplifica o 

foco de canais em todas as indústrias, onde marcas reconhecidas (porém não 

em seguros) estão entrando em acordos de distribuição com empresas parceiras 

e usando sua afinidade e alcance para estender o seguro a mercados mais 

amplos. 

E o Corretor de Seguros que não aprimorar seus conhecimentos, manter-se 

atualizado com relação a processos/tecnologias e não estiver próximo dos seus 

Clientes para perceber as mudanças de comportamento, hábitos e 

necessidades. Certamente estarão fadados ao insucesso e com certeza não 

sobreviverão. 
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E. Seguro não faz discriminação  

Novembro/2016 

Edmur de Almeida  

 

Em alguns encontros do “Café com Seguro” realizados pelo Brasil, tenho ouvido 

com frequência que a indústria de seguros utiliza ferramentas ou processos que 

discriminam pessoas interessadas na contratação de seus serviços. Um dos 

casos citados refere-se ao seguro de automóveis, no qual o perfil, por exemplo, 

seria uma forma de discriminação, pois segrega grupos sociais: casados x 

solteiros, quem tem filhos menores x quem não tem, quem tem garagem em casa 

ou no trabalho x quem não tem, quem mora em zonas com maior histórico de 

roubo de veículos… No seguro de vida, a mesma coisa: fumante x não fumante, 

quem tem índice de massa corporal adequada x quem não tem… A questão que 

sempre fica para mim é: isso seria realmente discriminação ou apenas uma 

questão de seleção e agrupamento? Primeiro, vamos ver o que é “discriminação” 

no sentido jurídico, conforme o dicionário Houaiss: “ato que quebra o princípio 

de igualdade, como distinção, exclusão, restrição ou preferências, motivado por 

raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo religioso ou convicções políticas”. De 

acordo com a mesma fonte, “seleção” seria o “ato ou efeito de selecionar; 

escolha a partir de critérios e objetivos bem definidos”; já agrupamento seria o 

“ato de ordenar, organizar, dispor em grupo a partir de algum critério”. 

Eu diria que a alma da atividade seguradora é a subscrição. Essa é a fase na 

qual o analista identifica o grupo de bens ou pessoas que são o objeto de 

determinado seguro, pesquisa seu histórico de eventos (riscos a serem 

segurados) e os fatores ligados a esses eventos (que podem aumentar ou 

diminuir o número estimado de eventos futuros), analisa o valor das perdas 

financeiras decorrentes, os carregamentos de segurança, os custos 

administrativos e de distribuição, o lucro da seguradora e, em cima disso, define 

o preço. 

Imagine que estejamos desenhando um seguro contra roubo de veículos na 

cidade de São Paulo. Temos duas opções: 
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1. Colocar todos os veículos num mesmo plano e definir um preço médio igual 

para todos. Nesse desenho, por exemplo, os proprietários que moram numa 

região de baixa incidência de roubo pagarão mais pelo seguro e subsidiarão 

aqueles que moram em regiões de alta incidência. 

2. Separar os veículos segundo algumas características predefinidas, com o 

objetivo de dar um preço justo para cada risco com base em informações como: 

casado/solteiro, CEP de residência, existência de garagem na residência e no 

trabalho, forma de utilização do veículo (trabalho ou somente transporte), 

nacional/importado, popular/não popular. 

A segunda opção é a adotada hoje no Brasil para seguro de veículos e muitos 

outros. Parece-me mais justo. Entendo que agrupar pessoas e bens com 

características comuns, por si só, não é discriminação. A questão é: o que vou 

fazer com isso? Se a finalidade é restringir direito, entendo que se trata de 

discriminação. Se a finalidade é dar tratamento adequado ao grupo, para acesso 

a um direito, não vejo como tal. 

Trazendo para a indústria de seguros: oferecer um mesmo seguro de vida por 

um valor mais alto para pessoas fumantes não configura discriminação. Agora, 

se uma seguradora se recusar a aceitar seguro de vida para fumantes, acredito 

que terá muitos problemas com os órgãos de defesa do consumidor. 

Afirmações como essa – seguro não faz discriminação – precisam ser muito bem 

explicadas e disseminadas, pois o contrário – seguro faz discriminação – pode 

ser tantas vezes repetido que pode ser tomado como verdade pela sociedade e 

pelos poderes públicos (por exemplo, o judiciário). Devemos exterminar no ninho 

esse desvio conceitual para não construirmos um significativo obstáculo ao 

desenvolvimento desse instrumento de proteção da sociedade e do governo, 

além de contribuir decisivamente para o desenvolvimento do Brasil. 

Seguro não faz discriminação!   
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F. O corretor de seguros precisa tomar consciência da sua 

importância 

Maio/2018 

Edmur de Almeida  

 

Quando temos uma dor em qualquer parte do corpo, procuramos um médico. 

Depois de conversar conosco e ter em mãos o resultado de possíveis exames 

laboratoriais ou de imagens, ele vai nos apresentar um diagnóstico e receitar o 

tratamento: um simples remédio ou, dependendo da gravidade, uma cirurgia. 

Nem a farmácia nem o hospital questionam o conteúdo da receita ou a guia de 

internação, pois sabem que quem os preencheu foi um profissional habilitado 

para tal, ou seja, um médico. Eles não discutem; simplesmente executam. 

Muito bem, o corretor de seguros é de certa forma, uma espécie de médico para 

o seu cliente. Cabe a ele entrevistá-lo para identificar quais são as suas 

necessidades de proteção: patrimônio, qualidade de vida da família, 

planejamento da aposentadoria, potencial demanda de responsabilidade civil ou 

profissional etc. Depois disso, com o “mapa de risco” do seu cliente na cabeça, 

o corretor poderá tal qual o médico, pedir alguns “exames”: inspeção de risco na 

fábrica do cliente no caso de um seguro patrimonial; checagem do orçamento 

familiar quanto se tratar de um seguro de vida, saúde ou previdência; inspeção 

no escritório do cliente para checar potencial de demanda judicial por conta de 

responsabilidade profissional… Enfim, tudo que seja necessário para garantir o 

correto diagnóstico. 

Passada essa etapa, chega a hora da “receita”, ou seja, o desenho ideal de 

coberturas e valores segurados para cada risco que possa ser transferido para 

uma seguradora. Após aprovação do cliente, essa receita é apresentada no 

mínimo a três seguradoras pelo corretor. Depois de comparar as propostas 

recebidas, ele as enviará ao cliente junto com a sua opinião sobre a que 

apresenta a melhor condição. Ainda que no seguro, nem sempre o melhor preço 

é a melhor condição. Por exemplo, veja abaixo duas propostas hipotéticas: 

• Proposta 1: prêmio = R$ 100,00 e franquia = R$ 500,00; 
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• Proposta 2: prêmio = R$ 120,00 e franquia = R$ 300,00. 

O que define a melhor condição é a relação franquia/prêmio: na primeira 

proposta, para cada R$ 1,00 de prêmio, pagarei R$ 5,00 de franquia se houver 

sinistro. Na segunda, para cada R$ 1,00 de prêmio, pagarei R$ 2,50 de franquia. 

Ou seja, a melhor proposta é a 2. 

Essa é mais uma semelhança importantíssima nessa comparação entre a área 

médica e a de seguros: a seguradora não irá questionar se as coberturas e os 

valores segurados constantes do pedido de proposta estão corretos ou não. Isso 

não é função de seguradora em lugar nenhum desse planeta. Ela sabe que o 

diagnóstico e a receita ou guia de internação foram feitas por um corretor de 

seguros devidamente habilitado para essa função. Se tudo estiver errado, a 

responsabilidade será do corretor de seguros (o que mostra a importância do 

corretor contratar, para si mesmo, o seguro de responsabilidade civil 

profissional).  

Outra semelhança que muitos veem erroneamente como diferença: quem paga 

o médico é o cliente. No nosso caso, quem nos paga também é o cliente, embora 

o pagamento seja processado pela seguradora. Essa foi uma forma que a 

Receita Federal idealizou para tornar mais confiável e fiscalizável a cobrança de 

impostos do corretor de seguros. O raciocínio é simples: é menos difícil fiscalizar 

130 seguradoras do que 50 mil corretores. Imaginando que cada corretor tenha 

10 clientes, os quais contratem dois seguros por ano, será um milhão de 

transações que demandarão notas fiscais, recolhimento de impostos etc. 

Resumindo, o corretor de seguros precisa sim, modernizar-se, capacitar-se mais 

e mais, conviver com tecnologias, descobrir novos nichos de negócio… No 

entanto, se ele não conhecer e assumir a essência da sua profissão, 

possivelmente terá sua trajetória interrompida em algum momento, deixando de 

usufruir do prazer e do orgulho de ser um agente importante para a saúde da 

sociedade de seu país. 
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G. O mundo corporativo 

Maio/2016 

Lúcio Antônio Marques  

 

Hoje vivemos em um mundo povoado de fantasmas, de incertezas, de 

assombrações. Todas são tenebrosas e vigiam um ou mais dos nossos passos. 

Nós então vivemos sempre procurando um local para esconder, mas não 

conseguimos, pois nossa mente está sempre aberta a receber as assombrações 

do dia a dia de nossas vidas. 

Os seres humanos são energia em movimento. Sempre que esta energia está 

aprisionada (e, portanto, perde o movimento) começa a “fazer força” e gera 

problemas bem conhecidos, como estresse, dores de cabeça, úlcera, etc. 

O corpo humano é dividido em três grandes áreas: a cabeça é o intelecto; o peito, 

as emoções; e o ventre é o instinto. Quando a linguagem não-verbal aparece, 

tudo que nosso corpo diz sem utilizar palavras, esta divisão do corpo humano é 

a que mencionamos acima. 

Você pode começar a lembrar daquele chefe ou até mesmo um colega que 

chega sempre de terno escuro e uma sólida gravata, com um colarinho 

impecável. Então você pergunta: o que ele parece ser? Sério, responsável e 

duro. Ele é o tipo de ser humano que a gente diz: um profissional e não um cara 

incrível. Perguntamos então por quê? Ora porque preso dentro de um terno 

clássico e tendo bem segura a gravata, a parte do corpo que é emoção, o peito, 

ela está tão guardada e escondida que ninguém espera dele uma atitude 

emocional. 

Ele é o tipo de pessoa que durante o expediente demite 20% dos funcionários 

objetivando diminuir os custos e depois do trabalho, do expediente, se recosta 

na cadeira e fica pensando com saudades e amargura das pessoas que demitiu, 

não sem antes abrir o botão do colarinho. 

Mas o que todo mundo vê é o profissional sério, sem opções, que tomou a atitude 

certa. A maioria obviamente faz sempre o papel do sujeito malvado. O grande 

http://ansp.biblidocs.com.br/view/formAcervo.php?idAcervo=4594&acao=update
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problema é que ele faz isto de uma forma tão correta, e durante tanto tempo, que 

as pessoas acabam acreditando e cobram esta postura e esta atitude. Aí, as 

pessoas acreditam que ele é mau mesmo e o pobre coitado acaba sendo mal só 

para alimentar o fantasma “homem que é homem não chora”. 

Hoje, muitas empresas, não tantas na área de seguros começaram a ver que era 

necessário atender bem o cliente, e aqueles homens de terno escuro agora 

assessorados por mulheres de blazer e saias retas, criam uma sala de 

atendimento ao público, usando só o intelecto. Aí, criam uma sala minúscula, 

sem água e café e quando o cliente chega é encaminhado para este cubículo. E 

a diretoria disse no treinamento que deveriam atender bem o cliente, falar pouco 

e não comprometer a empresa. 

Ora, o nome deste fantasma é no “fundo, o cliente não sabe o que quer, nós é 

que sabemos”. 

Ou seja, faltou emoção. Faltou o esforço consciente para oferecer o melhor: um 

funcionário bem treinado e pronto para oferecer soluções, um ambiente 

agradável ou um telemarketing bem estruturado e fundamental dentro da 

organização. 

Com o aparecimento das Ouvidorias, o mercado de seguros começou a 

administrar de modo moderno e eficiente o seu negócio. Algumas empresas de 

seguro já possuem setores específicos que tratam da pós-venda de forma 

profissional e adequada. Mas podemos assegurar que este setor ainda precisa 

melhorar, e muito. 

Hoje, com toda a mudança tecnológica, com pessoal de nível educacional 

melhor, o mercado de seguros poderia adotar um trabalho neste sentido com 

altíssimo nível de precisão. 

Também não podemos esquecer na outra ponta o corretor de seguros que 

precisa mudar seu comportamento, ser um profissional voltado para fazer uma 

consultoria de negócios ao seu cliente. Temos sempre um corretor nota dez, que 

vende até o ar do interior das pirâmides e nós compramos. Existe também aquele 

outro que nos mostra folhetos, catálogos, estatísticas e não consegue nos 

vender uma caneta. 
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Qual é a diferença? 

Os dois são corretores, os dois falaram e expuseram muito bem as vantagens 

de seus produtos e nós compramos uma essencial e imprescindível garrafinha 

com o ar da pirâmide e não compramos uma inútil e arcaica caneta. 

No primeiro caso, a linguagem não-verbal do corretor combina com a verbal. Isto 

é, ele parece acreditar com corpo e alma no que diz e no seu produto. Por isso, 

nós também acreditamos. No segundo corretor, as linguagens não combinam, 

então, não acreditamos. 

Os gestos e posturas destes profissionais precisam ser visíveis. Para o primeiro 

ele tem que estar com as mãos abertas mostrando a palma da mão, postura 

desenrolada, manter as pernas e braços descruzados, olhar de frente e nos 

olhos do comprador. Já o outro que não consegue vender, provavelmente, cruza 

muito as pernas e braços, olha para baixo, geralmente cobre a boca com as 

mãos, enrola as pernas na cadeira e aí, fatalmente, nós não acreditamos e não 

compramos. 

O mercado segurador brasileiro mudou muito nos últimos 10 anos, para não 

irmos muito longe. A tecnologia avançou, reduziu-se o envolvimento de técnicos 

de seguros, criaram-se mecanismos sofisticados e sem nenhum 

comprometimento com o ser humano. Com isso, o mercado de seguros ganhou 

em escala e perdeu em relacionamento humano. 

Todos nós nascemos felizes. A sociedade, a cultura, a família, os grupos de 

referência, portanto, os fantasmas, nos tornam infelizes, pois passamos tanto 

tempo procurando agir dentro dos padrões estabelecidos, fazer o que esperam 

que façamos, que sobra muito pouco tempo para fazer as coisas com prazer. 

A verdade é que trabalhar, conviver e relacionar-se com o outro com prazer e 

alegria dá muito menos trabalho, é mais saudável e, sem sombra de dúvida, 

todos ficam mais satisfeitos.   
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2. CONSUMIDOR 

A. A responsabilidade civil pela perda do tempo útil nas relações de 

consumo  

Setembro/2016 

Felippe Moreira Paes Barretto 

 

Ao longo dos últimos anos ocorreu um aumento significativo nas demandas 

envolvendo a relação de consumo, isso porque milhares de consumidores 

passaram a lidar com uma série de infortúnios ocasionados por seus 

fornecedores. 

A questão é a seguinte: o consumidor paga por um produto ou serviço e ocorre 

o descumprimento na obrigação pelo fornecedor, e ainda perde muito tempo 

buscando solucionar o problema ou ter o valor pago devolvido. Com isso, nota-

se que o tempo é o bem mais escasso na vida do homem moderno e só o seu 

titular pode dele dispor.  

A Constituição Federal traz como direito fundamento implícito no princípio da 

“razoável duração do processo” (artigo 5º, inciso LXXVIII). 

Na Lei do SAC (Sistema de Atendimento ao Consumidor), Decreto 6523/2008, o 

artigo 4º, §4º demonstra a preocupação com o tempo de atendimento prestado 

ao consumidor. Ao tratar da rapidez no atendimento ao consumidor o legislador 

demonstra a preocupação com a tutela do tempo, quando da solução do conflito. 

Assim, quem injustificadamente retira esse bem causa lesão e dependendo das 

circunstâncias pode causar dano que vai além do mero aborrecimento do 

cotidiano. 

A respeito desse tema, o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça Pernambucano – 

Dr. Luiz Mário Moutinho, em mensagem postada numa rede social, destacou 

sobre a importância do tempo em nossas vidas, conforme a seguir descrito: 

“A sensação do tempo é algo que varia com o tempo. Veja o exemplo 

dos computadores. Temos um equipamento que tem um processador 

com certa velocidade, e depois compramos outra máquina mais rápida 
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alguns milésimos de segundos, e logo achamos que o PC antigo é 

lento demais. 

Da mesma forma as pessoas mais velhas viveram num tempo onde 

passavam horas nas filas dos bancos para descontar um cheque ou 

esperavam dias para que um cheque depositado fosse compensado. 

Hoje a realidade da compensação dos cheques é outra, muito mais 

rápida, 24 ou 48 horas. Porém, permanecer horas na fila de um banco 

não corresponde à legitima expectativa do consumidor do século XXI, 

quando um milésimo de segundo é uma eternidade. 

O tempo é hoje um bem jurídico e só o seu titular pode dele dispor. 

Quem injustificadamente se apropria deste bem causa lesão que, 

dependendo das circunstâncias pode causar dano que vai além do 

simples aborrecimento do cotidiano, ou seja, dano moral”. 

Ainda no mesmo Tribunal de Justiça Pernambucano, o desembargador Jones 

Figueiredo Alves, ao proferir seu voto no julgamento da Apelação Cível n°. 

230521-7 (4ª Câmara Cível; Data: 18/08/2011), esclareceu a importância do 

tempo desde a visão eclesiástica, trazendo a ideia de que o tempo não para, e 

com base nesse fundamento, condenou o fornecedor ao pagamento de dano 

moral pela perda do tempo útil, em razão do tamanho descaso, destacando ainda 

que:  

A questão é de extrema gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de 

tolerância ou de condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que 

nos submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as 

pessoas possam perder a sua própria individualidade, consideradas que se 

tornem apenas em usuários numerados em bancos informatizados de dados. 

Dentre os Tribunais que mais tem aplicado à tese da perda útil está o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro. Segue abaixo algumas ementas: 

 

Apelação Cível. Relação de Consumo. Telefonia. Inserção em fatura 

de cobranças de serviços não contratados. Dano moral configurado, 

em razão da perda de tempo útil na vã tentativa de solucionar a questão 

na esfera administrativa. (24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 



153 
 

Estado do Rio de Janeiro. Relator Peterson Barroso Simão. Apelação 

Cível n. 0133415-77.2011.8.19.0038. Julgamento em 13/05/2014).  

Apelação cível. Direito do consumidor. Aquisição de guarda roupa com 

defeito. Avaria detectada na entrega do produto. Recusa da ré em 

resolver a questão extrajudicialmente. Perda do tempo útil do 

consumidor. Dano moral configurado (23ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Des. Marcelo Anatocles. Apelação 

Cível n. 0061486-64.2013.8.19.0021. Julgamento em 15/04/2014). 

O desembargador do TJRJ Fernando Antônio de Almeida aplicou a perda do 

tempo útil para condenar as empresas a indenizar os consumidores em casos 

de demora na devolução de valores, tempo gasto em filas de banco e cobranças 

indevidas e destacou que:  

“A perda de tempo na vida do consumidor em razão do mau 

atendimento de um fornecedor não é mero aborrecimento do cotidiano, 

mas verdadeiro impacto negativo em sua vida que é obrigado a perder 

tempo de trabalho, tempo com sua família, tempo de lazer em razão 

de problemas gerados pelas empresas, apontam os acórdãos: a) 

Apelação Cível 0019108-85.2011.8.19.0208; b) Apelação Cível 

0035092-08.2012.8.19.0004; c) Apelação Cível 2216384-

69.2011.8.19.0021; d) Apelação Cível 0460569-74.2012.8.19.0001)”. 

O Poder Judiciário do Estado do Paraná no acórdão proferido pela 10ª Comarca 

Civil negou provimento ao recurso de um banco condenado pela demora de 

atendimento em agência: “o autor sofreu também o prejuízo do tempo 

desperdiçado em razão da demora em ser atendido, o qual poderias ter sido 

utilizado de maneira mais benéfica e proveitosa”. (Apelação Cível 1.094.389-0). 

Abaixo seguem alguns trechos de decisões judiciais onde há a condenação em 

razão da demora no atendimento prestado ao consumidor: 

“Direito Civil. Apelação Cível. Ação de indenização. Fila de instituição 

bancária. Demora no atendimento. Lei estadual. Tempo superior ao 

fixado por legislação. Desvio produtivo do consumidor. Perda de tempo 

útil. Dano moral. Caracterização. Sentença mantida. Apelação a que 

se nega provimento. 1. Hipótese na qual restou comprovada a espera 

excessiva em fila de banco de mais duas horas, contrariando a lei 

estadual que estipula 30 (trinta) minutos com prazo máximo de 
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atendimento. 2. O "desvio produtivo do consumidor", se configura 

quando este, diante de uma situação de mau atendimento, é obrigado 

desperdiçar o seu tempo útil e desviar-se de seus afazeres, gera o 

direito à reparação civil. 3. Para a fixação do quantum indenizatório, 

cabe ao magistrado tomar todas as cautelas para que a indenização 

não seja fonte de enriquecimento sem causa, nem seja meramente 

simbólica, de modo a manter-se o valor de R$2.000,00, importância 

razoável à espécie. 4. Apelação a que se nega provimento à 

unanimidade. (TJ-PE - APL: 3554316 PE, Relator: Francisco Eduardo 

Goncalves Sertório Canto, Data de Julgamento: 11/06/2015, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015)” 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO 

PRODUTO - Máquina de lavar. Aquisição em decorrência de a 

consumidora ser portadora de 04 (quatro) hérnias discais extrusas e, 

por orientação médica, foi privada de realizar esforços físicos. 

Inúmeras tentativas de resolução do problema que restaram 

infrutíferas. Tentativa de resolução por intermédio do processo 

administrativo junto ao PROCON. (TJ-SP - APL: 

00078521520108260038 SP 0007852-15.2010.8.26.0038, Relator: 

Fábio Podestá, data de Julgamento: 13/11/2013, 5ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/11/2013)” 

“DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da 

Décima Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento 

ao recurso, vencido parcialmente o Des. Luiz Lopes, com lavratura de 

voto em separado, vez que arbitra o dano moral em maior extensão. 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONDUTA REITERADA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMORA DE 

UMA HORA E VINTE E CINCO MINUTOS EM UM DIA, DEMORA DE 

VINTE E OITO MINUTOS DEZ DIAS EM OUTRO. ATRASO NO 

ATENDIMENTO AO CLIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE 

CAUSA EXCLUDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 

10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TERMO INICIAL. DATA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1239964-9 - Região 
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Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Arquelau 

Araujo Ribas - Por maioria - - J. 29.01.2015)  

(TJ-PR - APL: 12399649 PR 1239964-9 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, data de Julgamento: 29/01/2015, 10ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1523 11/03/2015)” 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO 

FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS NO NOME DA AUTORA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO EQUÍVOCO. INÉRCIA. CONDUTA 

DESIDIOSA E ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. MEDIDA QUE SE 

IMPÕE. "VIA CRUCIS" DEMONSTRADA. PROTOCOLOS DE 

ATENDIMENTOS. VÁRIAS LIGAÇÕES. DETERMINAÇÃO PARA 

QUE AUTORA ENCAMINHASSE CORRESPONDÊNCIA COM 

PEDIDO DE BAIXA. INÉRCIA POR PARTE DA OPERADORA. 

DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. PERDA DO USO DO TEMPO 

LIVRE DO CONSUMIDOR. CAUSA DE MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO 1 DESPROVIDA.APELAÇÃO 2 

PROVIDA. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1055184-7 - Foro Central da 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Arquelau Araujo 

Ribas - Unânime - - J.” 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO-

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÕES DO 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PERDA DO TEMPO ÚTIL DO 

CONSUMIDOR (...). Mesmo seguindo a orientação do banco, este 

deixou de dar baixa em seu sistema, promovendo a cobrança da 

parcela que reputou como inadimplida, além de ameaçar com a 

negativação e busca e apreensão do veículo financiado – Danos 

morais configurados – Abuso na cobrança e negligência do banco na 

correção do sistema, gerando a perda do tempo útil do consumidor – 

Valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, que se mostra adequado 

ao caso em tela –  RECURSOS DESPROVIDOS. (Relator(a): Sérgio 

Shimura; Comarca: Santos; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 17/02/2016; Data de 

registro: 19/02/2016’ 
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“0434769-73.2014.8.19.0001 – APELACAO. DES. NATACHA 

TOSTES OLIVEIRA - Julgamento: 12/05/2016 - VIGESIMA SEXTA 

CAMARA CIVEL CONSUMIDOR Apelação Cível. Ação Declaratória de 

Obrigação de Fazer c/c Indenizatória e pedido de antecipação de 

tutela. Telefonia. Pessoa idosa. Alegação de interrupção do serviço de 

linha telefônica por vários dias seguidos. Sentença que julgou 

parcialmente procedente o pedido autoral condenando a ré ao conserto 

da linha telefônica e ao pagamento de metade das custas e cada parte 

arcando com as despesas de seus advogados. Apela o autor 

requerendo a reforma in totum da sentença. Dano moral configurado, 

pela falta do serviço essencial à pessoa idosa, que não logrou êxito na 

solução administrativa. Perda do tempo útil. Sentença que merece 

parcial reforma para condenar a ré a compensar o autor pelos danos 

morais fixados em R$4.000,00 (...).” 

Nota-se que, diante dos vários julgados acima citados, o Poder Judiciário está 

se posicionando em total respeito à lei e a reparação integral do consumidor, 

condenando as empresas à compensação por dano moral em razão da perda do 

tempo útil. 

A situação ainda se agrava quando a relação de consumo envolve o direito a 

saúde, isso porque existe demora injustificável no agendamento de consultas, 

exames, negativa de cobertura, etc., fazendo com que o consumidor tenha que 

buscar o meio Judiciário para ter seu direito respeitado.  

A Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor mudaram 

significativamente a realidade consumidora nos últimos anos, mas ainda temos 

muito que aprimorar. A jurisprudência está cumprindo um papel renovador 

buscando a finalidade punitiva da condenação por dano moral em razão da 

dignidade do bem da vida que é o tempo. 

Diante do exposto podemos dizer que, a menor fração de tempo perdido de 

nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por isso temos por razoável que a 

perda desse bem denominado tempo, apesar de não implicar necessariamente 

em prejuízo econômico ou material, deve ser indenizada.  

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201600128165&CNJ=0434769-73.2014.8.19.0001
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3. CONTRATO DE SEGURO 

A. Quando o judiciário é teimoso – ou, acontece no direito brasileiro. 

O caso do suicídio no contrato de seguros  

Julho/2018 

Carlos Josias M. de Oliveira 

 

“A Lei é o que o Juiz diz que é” 

(Miguel Junqueira Pereira, ex-presidente do SINDSEG RS) 

Não basta a Lei, tem que se saber o que o Juiz quer que seja tido como Lei. Há 

leis que o Judiciário leva anos para se decidir se é tal qual foi escrita, ou se é 

como ele desejaria fosse concebida. Assim, acumulam-se julgados conflitantes 

até que um dia a maioria destes julgados vira Súmula, uma espécie de Lei que 

estipula que a Lei é assim ou assado. 

Quando o Judiciário decide que a Lei é como ele desejaria que fosse, a Súmula 

nasce contra o que foi escrito, quando confirma o que foi escrito fica parecendo 

uma rendição, um depor de armas, onde o Judiciário diz: A Lei é assim, e então 

assim decidimos que seja. É como se o Judiciário avisasse o Legislativo que sua 

lei é desta forma, não daquela, ou então é daquela, não desta! 

Parece estanho, mas é assim. 

Acontece no direito brasileiro. 

Em síntese brevíssima, discutiu-se o suicídio no contrato de seguros ao tempo 

do Código Civil de 1.916: 

Art. 1.440. A vida e as faculdades humanas também se podem estimar 

como objeto segurável, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos 

possíveis, como o de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou 

outros semelhantes. 

Parágrafo único. Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem 

como o suicídio premeditado por pessoa em seu juízo. 
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Na previsão legal o suicídio, desde que premeditado, estaria excluído da 

cobertura. 

O Judiciário, contudo, passou a considerar o suicídio coberto pelas condições 

contratuais e não havia prova que o satisfizesse para acolher a exceção. 

Bilhetes, declarações, evidências, tudo quanto era acumulado demonstrando a 

intencionalidade do segurado passou a ser desprezado. Com o tempo o 

entendimento dominante acolhia o risco do suicídio como garantido. 

Quase noventa anos depois do Código Civil Brasileiro recebeu uma capa de 

modernidade. E, no tema o legislador entendeu de ser explicito o suficiente 

registrando: 

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o 

segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do 

contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto 

no parágrafo único do artigo antecedente. 

 Parágrafo único. Ressalvada a hipótese prevista neste artigo, é nula a 

cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do 

segurado.” 

Resolvido o problema, pensou o legislador. Agora, com ´prazo para se matar`, 

eu mato dois coelhos de uma só vez, deve ter pensado o autor da lei. Liquido a 

discussão com esta, digamos, “carência”. Mais claro que isto, impossível. 

Este novo, que já não é tão novo assim, CCB, passou a vigorar em 2003. Lá se 

vão 15 anos. 

Pois não é que o Judiciário ´cismou` de novo. E nem mal começou a vigorar 

iniciou o dilema que se pensava ter chegado ao fim. 

Cobre ou não cobre? Veio de novo o Judiciário brigando com a Lei. 15 anos 

brigando com decisões de um e de outro jeito, cobre ou não cobre. Até que 

nasceu uma nova Súmula, nela o Judiciário diz ao Legislativo que a Lei dizia o 

que dizia passava, a dizer o que tinha que ser dito. 

E se fez a Súmula 610 do STJ que diz: 
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“O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato 

de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do 

montante da reserva técnica formada.” 

E tenho dito! 
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B. Vem aí a nova lei do seguro. Estejam preparados  

Setembro/2018 

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

Depois de muitos sepultamentos e exumações, parece que, finalmente o PL 

3555 sairá do papel e irá traçar o novo modelo da operação do seguro na 

legislação nacional. O caminho vem sendo trilhado desde maio de 2004, ou seja, 

são 14 anos de estudos, análises, discussões, debates, seminários, congressos, 

arquivamentos e desarquivamentos até que finalmente chega às portas da 

aprovação. Breve teremos uma nova lei do setor. 

É um momento histórico, talvez só comparável quando do Decreto Lei 73/66. As 

leis no nosso país demoram para se modificarem, ilustrativamente lembro do 

Código Civil de 1916 somente alterado em 2003. 

O mercado levou algum tempo para se adaptar ao Código de Defesa do 

Consumidor, que até hoje é objeto de debates, e igualmente ao novo Código 

Civil que já nem é tão novo assim. 

O mundo jurídico tem-se preparado para a mudança, mas no meio das empresas 

de seguro, propriamente dito, seguradoras e corretoras, ou seja, junto aos 

operadores diretos do setor, não vejo esta movimentação e, incrível, a grande 

maioria com quem falo desconhece ou muito pouco sabe sobre o assunto. 

É hora de ser feito um preparo adequado e um estudo tal qual foi feito nos 

diplomas anteriores. Sindicatos, Seguradoras, Corretores, entidades culturais do 

mercado estão com esta incumbência. 

E há significativas questões a se inteirar e se debruçar. 

As resseguradoras, por exemplo, terão obrigações diferentes. Suas vontades 

nas regulações de sinistro estarão restringidas a acompanhar decisões das 

seguradoras sobre o direito do segurado e beneficiários à quando do pagamento 

do sinistro. 
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Os segurados terão direito a conhecer a regulação do sinistro na sua inteireza, 

acabou o segredo e o clichê do documento de economia interna. 

A arbitragem, ganha espaço. E terá que ser feita no Brasil – e não fora dele – 

com a nossa lei. As decisões serão públicas sem os nomes das partes, para 

“formação de cultura técnica sobre seguro e resseguro”. 

É uma nova vida que o setor tem de se preparar para começar a viver. 
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C. Contratos estratégicos em 10 lições  

Novembro/2017  

Felipe Name Francisco  

 

O que são contratos estratégicos (ou complexos)? Minha ideia aqui não seria 

ensinar ninguém o que seriam contratos estratégicos, mas dividir um pouco da 

experiência. 

Resumidamente, contratos estratégicos são aqueles em que a Companhia 

dispõe um pouco mais de seu tempo para ajustar procedimentos e condições 

que não estão na “prateleira” de vendas e serviços, e estruturar de forma a trazer 

melhor adaptação ao seu negócio e ao que se pretende com uma parceria. 

Talvez seja o que muitos chamam de “taylormade” (feito sob medida). 

Se pudesse eleger 10 pontos básicos de atenção, de principais aspectos de 

negociação, indicaria: 

1. Confidencialidade 

Até que ponto esse quesito é essencial? Se pensarmos na estruturação de um 

contrato sob medida, que as partes dispendem tempo e atenção para sua 

formatação, talvez seja essencial estruturar um contrato prévio que preveja a 

confidencialidade na negociação dos aspectos e se prever, posteriormente, 

quando da elaboração do contrato final, uma cláusula prevendo essa condição 

para proteção das partes e das condições que se estruturou nessa operação. 

2. Exclusividade ou Preferência na negociação 

Se pensarmos em um contrato estratégico, em que as partes ajustam condições 

diferenciadas para implementar uma condição feita sob medida, entendo que se 

discutir sobre condições de exclusividade ou preferência devam ser observadas. 

Obviamente o peso dessas condições são diferenciadas, e para se valer uma ou 

outra condição deva se verificar a complexidade do contrato e o que as partes 

estão dispendendo de esforços para estarem juntas. Vale a pena aqui destacar 

que essas condições podem estar configuradas tanto na condição que está 
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sendo praticada (venda de mercadorias, serviços, etc), como na condição de 

novos serviços ou produtos que uma das partes tenha interesse em produzir, ou 

até mesmo na renovação do contrato em vigor, afinal ambas já teriam 

dispendidos tempos e esforços para estarem juntas e este quesito justificaria 

eventual ajuste dessa condição. 

3. Franquia do Canal ou Parceria Comercial 

Obviamente a diferença dessas condições está na exploração e nas 

responsabilidades. Quando se contrata a franquia de um canal, provavelmente, 

uma parte paga a outra para ter a exploração de seu canal para venda de 

produtos ou serviços e aquela fornece simplesmente a oportunidade para que a 

outra desenvolva as atividades com possível remuneração sobre as vendas ou 

serviços realizados. 

 Quando tratamos de uma parceria comercial, certamente as responsabilidades 

são mais compartilhadas, de acordo com o modelo de negócios. Melhor 

configuração será aquela que atenda melhor o que se pretende a operação. O 

que precisa se observar é para que o contrato seja sempre equânime nas 

relações e responsabilidades. 

4. Divulgação Produtos x Treinamento 

Se um contrato estratégico admite e necessita de formas diferenciadas de 

negociação e se o contrato admite que o sucesso da operação dependa do 

envolvimento de ambas as partes para a venda de produtos ou serviços, nada 

mais importante do que a previsão de treinamentos e a responsabilidade pela 

correta informação ao consumidor. Em tempos de foco a clientes e direitos do 

consumidor, tudo começa na venda e muito se resolve no atendimento. Dar 

importância a essa questão tem sido um dos pontos principais de quaisquer 

negociações, que muitas vezes, previamente, não se dispende esforços para se 

definir e evitar problemas futuros. 

5. Previsão de Meta de Produção 

Como em todo contrato construído sob medida que se dispende um tempo para 

envolvimento das partes e de suas áreas negociais, de marketing, de estudo de 
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produtos, do jurídico e demais áreas envolvidas, importante incorporar no 

contrato a premissa inicial de toda a negociação: a previsão de metas de 

produção e as responsabilidades das partes com as ações e entrega de 

produtos. Essa previsão é importante tanto para se prever as responsabilidades 

do sucesso da parceria, como para se justificar eventual investimento havido na 

operação. 

6. Base de Dados – Propriedade 

Numa operação que tratamos da divisão de responsabilidades e que dividimos 

os dados dos clientes captado em parceria, fundamental se identificarem a quem 

pertence à base de dados desses clientes. Se a um, a outro, ou se 

compartilhado, de forma que se identifiquem se compartilhado, em que situação 

isto deva se dar. 

7. Vigência Determinada – Possibilidade de término antecipado 

E a vigência? Quanto tempo está estimado para essa parceria? Isso tem que 

estar atrelado aos investimentos realizados? E se não der certo, posso sair antes 

do tempo? E o que investi como se dará a recompensação desses gastos? Ou 

faz parte dos riscos negociados? Todas estas questões devem ser discutidas e 

previstas no contrato, para deixar clara a condição negociada e não deixar para 

discussão, no momento da dúvida, de quais serão os caminhos a regras a seguir. 

Essa definição apoiará as partes para previsão do pagamento de multas, 

devolução integral ou proporcional de investimentos, possibilidade ou não de 

operar com outros parceiros, etc. 

8. Garantias – Reais ou Pessoais 

Muita gente se engana de imaginar que uma garantia real sempre possa ser a 

melhor opção. Para essa decisão sempre é bom analisar a operação, o parceiro, 

o fluxo de caixa e de transação que esse parceiro costuma ter e qual seria a 

melhor agilidade no recebimento de um ativo. Penhor dos direitos creditórios de 

um contrato que seu parceiro tenha com terceiro, em que ele seja titular certo de 

um crédito, por um contrato de vigência superior ao seu, relacionado ao core de 

sua companhia, não poderia trazer mais garantias e agilidade de execução, do 

que uma hipoteca de um prédio, de 2º grau, que seu principal credor seja um 
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Banco de fomento ou investimento? Fiança do sócio que tenha um patrimônio 

superior, mais estável e seguro, em que não tenha preferência de ordem para 

execução, não poderia ser mais assertivo do que uma carta de crédito que exija 

a preferência de ordem para ser executada? 

9. Distrato X Rescisão – Ato bilateral x Unilateral 

Sempre é importante se prever no contrato os motivos para rescisão e resilição, 

quando se dá por ato unilateral ou quando necessita ser de comum acordo, 

quando dessa decisão gerar multa e quando não. E para essa construção, 

sempre importante entender e imaginar qual o real impacto de um eventual 

rompimento para ser prever a melhor amarração e reparação de danos. 

10. Condições de Amarração – Força Negocial! 

Em todas essas questões, o mais importante e essencial para sucesso de uma 

boa construção de qualquer contrato é que exista muito sintonia e discussão 

entre a área jurídica e a área comercial, para que a análise das condições de 

negócios sejam bem entendidas pelo advogado, e este possa devolver com a 

melhor proposta de solução jurídica para o negócio. 

A melhor resposta que um advogado possa ter sobre o acerto de suas condutas 

é sentir que está servindo para acrescentar e formalizar as discussões de forma 

que as demais partes lhe vejam como um executivo que agrega valor e não como 

advogado que visa somente formalizar as transações. Um bom advogado tem 

que fazer parte delas, entender seu sentido e orientar da melhor forma a fazer 

sentido à necessidade da construção de uma condição. 

O excesso de construção não torna o mundo necessariamente mais seguro. O 

quanto mais direto e preciso, melhor será o contrato, a gestão, o entendimento, 

a segurança e a assertividade da solução. 

O Contrato Estratégico não deve ser a colcha de retalhos da junção de várias 

cláusulas de proteção que não guardam inter-relação, e não dizem respeito e 

não façam sentido diretamente à operação e a coisa alguma. 

Como diz minha mulher em seus projetos de decoração: “Menos é Mais...” 

Sejamos todos nós advogados bons projetistas dos nossos contratos! 
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D. O direito dos prejudicados contra a seguradora no PLC nº 29/2017  

Janeiro/2018 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

Com o advento do PLC 29/2017, hoje no Senado Federal, que dispõe sobre 

normas de Seguro Privado revogando toda a parte de Seguro do Código Civil, 

há, entre algumas incoerências, a meu juízo, um artigo sob número 103 inserto 

na parte que cuida do Seguro de Responsabilidade Civil, disposição está de 

fragrante antinomia com o bom senso e a boa dogmática do ordenamento 

processual, data vênia. 

Diz o artigo referenciado: " Art. 103. Os prejudicados poderão exercer seu direito 

de ação contra a seguradora, desde que em litisconsórcio passivo com o 

segurado". 

Assim, quando há franquia na apólice de seguro automóvel e o segurado 

entende que a culpa é do terceiro, como fica a questão?  

Fatalmente, não há que se falar em litisconsórcio entre o segurado e terceiro 

prejudicado, já que o artigo 113 do CPC não agasalha em seu conteúdo a 

mínima possibilidade de conciliação entre o preceituado no artigo acima 

transcrito e o instituto legal litisconsorcial. 

No litisconsórcio facultativo, ou ad adjuvandum, como ocorre quando a 

seguradora comparece em juízo para ajudar o segurado em demanda que o 

terceiro prejudicado move contra este existem três hipóteses, na tradicional 

expressão de Machado Guimarães, que caracterizam esta figura processual, a 

saber:  " a comunhão de interesse (inciso I), a conexão de interesses (inciso II) 

e a afinidade de interesses (inciso III)."1 

No caso do dispositivo subsumido no artigo em tela introduzido no sobredito 

PLC, há vedação velada no sentido de que o segurado possa exercitar seu 

direito postulatório contra o terceiro, pois se este artigo - o art. 103 - veda ação 

 
1 Comentários ao Código de Processo Civil, Renato Beneduzi, Diretor Luiz Guilherme Marinoni, Revista 
dos Tribunais, vol II, pág. 199. 
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autônoma do terceiro prejudicado que deverá para ajuizar sua demanda contra 

a seguradora estar sempre atrelado ao segurado, ipso fato, este não terá jamais 

ação direta quer contra sua seguradora, quer contra o terceiro que a juízo 

daquele teria sido o responsável pelo evento. 

Ademais, existem situações outras que deixam segurados preocupados e 

inseguros com o que possa acontecer ao final da liquidação de um processo de 

sinistro de seguro automóvel, notadamente, no que diz respeito em saber se o 

valor da apólice de seguro será corrigido enquanto, por exemplo, tramita ação 

em que o terceiro vitimado promove contra aqueles. 

A situação sofre, ainda, maior perplexidade quando o segurado se julgando 

prejudicado no sinistro em que se envolveu com o terceiro ingressa no Juizado 

Especial buscando se ressarcir do valor da franquia que a seguradora não 

pagará em razão do que foi avençado no contrato de seguro. 

Tal fato pode resultar na contestação do terceiro conjugado com um pedido 

contraposto deste levando-se em consideração que, neste segundo ato 

processual, o segurado em sede de Juizado Especial não poderá requerer a 

denunciação da lide a teor do inciso II, do artigo 125 do Código de Processo 

Civil. 

Dessarte, embora o § 1º do sobredito inciso II do artigo 125 do CPC determine 

expressamente que “o direito regressivo será exercido por: ação autônoma 

quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for 

permitida”, o fato é que o segurado não poderá no pedido contraposto “chamar” 

à seguradora para, salvante melhor entendimento, figurar como litisconsorte ad 

adjuvandum para colaborar na postulação do interesse de seu segurado. 

Neste sentir, em que pese à jurisprudência do STJ ter assentado de que “a não 

utilização da denunciação da lide, ou tê-la obstada, apenas priva a parte de obter 

de imediato um título executivo contra o obrigado regressivamente, mas não lhe 

veda propor ação autônoma contra quem eventualmente lhe tenha lesado (STJ, 

Resp 1.332.112/GO, 4ª Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 21.03.2013, Dje 
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17.04.2013)”,2não faz com que o segurado se sinta confortável no pleito que já 

estava tramitando alhures, mormente porque já existe uma ação em curso e o 

iter processual não mais permite outro procedimento que não seja a ciência da 

lide ao segurador. Vide, de lege lata, o que diz o § 3º do artigo 787 do Código 

Civil, verbis: "Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao 

segurador". 

Ademais, vale sublinhar, o nosso Código Civil, quando cuida do seguro de 

responsabilidade civil trata do tema em um único dispositivo, ou seja, o artigo 

787, o que felizmente não é o caso do PLC nº 29/2017, que contém ao menos 5 

(cinco) artigos, aliás, (o PL 3.555/2004 - projeto original - resultado do PLC nº 

29/2017, salvo engano, cuidava do tema em 15 artigos), tal a relevância do 

instituto no direito moderno. 

Impende ressaltar, ainda, que o § 4º do artigo 103 do PLC 29/2017, malgrado 

sua a técnica no caput deste artigo, tem uma melhor redação, a meu sentir, do 

que se encontra atualmente corporificado no § 2º do Código Civil que, 

literalmente, proíbe o segurado de adotar qualquer procedimento que reconheça 

sua responsabilidade, quer quanto ao evento em si, quer quanto ao terceiro 

prejudicado, salvante anuência expressa do segurador. 

Neste particular, de lege ferenda, a norma inserta no § 4º do artigo 103, diz, o 

seguinte: "Salvo disposição em contrário, a seguradora poderá celebrar 

transação com os prejudicados, o que não implicará o reconhecimento de 

responsabilidade do segurado, nem prejudicará aqueles a quem é imputada a 

responsabilidade".  

Para que se evitem fraudes, diz José Fernando Simão, ou eventuais conluios 

entre o segurado e o terceiro vítima do dano, a lei proíbe que o segurado 

reconheça sua responsabilidade no curso da demanda que lhe é movida, bem 

como realize uma transação (judicial ou extrajudicial), ou ainda, pague 

diretamente os prejuízos (CC, art 787,§ 2º). Se o fizer, poderá a seguradora 

negar-se a indenizar o terceiro, tendo o segurado que assumir tais valores. É 

 
2 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier, Revista dos 
Tribunais, pág. 414. 
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uma proteção à seguradora sem a qual estariam abertas as portas para diversos 

tipos de fraude (José Fernando Simão, Direito Civil – Contratos, Atlas, 2005, vol 

5, p. 193).3  

Quid Jures, quando o segurado promove a interrupção da prescrição, e, ato 

contínuo, na falta de manifestação da seguradora ingressa com uma ação de 

cobrança contra esta para receber o valor do seguro e ela, seguradora, 

comparece na fase de conciliação apenas para ofertar o valor da apólice. Como 

se resolve esta situação? O segurado terá direito ao valor puro fixado na apólice 

de seguro, ou haverá a possibilidade de pleitear junto ao segurador o valor 

corrigido do dano quando do pagamento da quantia determinada na condenação 

daquele? 

Ao tratar do princípio indenitário Bruno Miragem, preleciona que a “função do 

seguro é a de garantir a indenização do interesse protegido, não podendo servir 

para dar causa a um acréscimo patrimonial ao segurado em decorrência do 

sinistro, limitando a liberdade contratual no tocante a estipulação do valor do 

interesse segurado.”4 

Não se trata da máxima, venia concessa, de que nos adverte Maurício Salomoni 

Gravina, na qual “o segurado não pode enriquecer na ocasião do sinistro”, na 

feliz expressão de Jean Bigot em seu Tratado de Direito dos Seguros. (Traité de 

Droit des Assurances, Tome 3).5 

A verdade é que o legislador ao contemplar um instituto jurídico de enorme 

importância como é o caso do seguro de responsabilidade civil foi por demais, 

parcimonioso, quer com o que atualmente existe em nosso ordenamento jurídico 

- um único dispositivo legal (artigo 787 do CC), quer desatento quando, de jure 

constituendo, a matéria se encontra desajustada com a verdade formal, data 

vênia, em diploma legal que cuida do tema em pauta. 

Ainda bem, que num verdadeiro ativismo judicial o Superior Tribunal de Justiça 

tem entendido que a correção monetária deve incidir a partir da celebração do 

 
3  Apud, James Eduardo Oliveira, Código Civil Anotado e Comentado, Forense, 2009, pág. 565. 
4 Bruno Miragem/Angélica Carlini, Direito dos Seguros, Revista dos Tribunais, 2014, pág. 37. 
5  Apud, Maurício Salomoni Gravina. Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro. Editora Escola Nacional de Seguros, 
2015, pág. 84. 
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contrato, tal como disposto em sedimentada jurisprudência da Corte, sob pena 

de deixar os segurados em uma situação de extrema preocupação com o que 

possa acontecer no desfecho das ações aforadas por terceiros malgrado 

aqueles, vale dizer, os segurados entendam que tenham sido violados em seus 

interesses patrimoniais. 

Ademais, o "Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento de que nas 

indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da 

celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice 

deve refletir o valor contratado atualizado".6  

“A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que 

buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir 

a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito 

contratual.” Passim, (AgRG no Resp 1328730/SP, Rel Ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06, DJe 28/06/2016). 

Neste sentido, é oportuna uma visão mais elástica com melhor análise técnica 

do seguro de responsabilidade civil, notadamente quando se discute atualmente 

no Senado da República um instituto que está presente em todos os fatos e atos 

do dia a dia dos cidadãos como é o caso da Responsabilidade Civil. 

Assim sendo, muito cautela se deve ter ao se tratar do instituto do Seguro de 

Responsabilidade Civil, quando se cuida de albergar em um texto legal a 

proteção de uma matéria que cada vez mais se faz presente na atualidade 

securitária. 

É o meu entendimento, sob censura. 

 

  

 
6 item 8 da ementa do Resp nº 1673368/MG, ministro Villas Bôas Cueva, datado de 15.08.2017. 
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E. Aspectos gerais do PLC nº 29/2017 

Março /2018 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

1. Introdução 

O PLC nº 29/2017, atualmente no Senado Federal, dispõe sobre normas de 

seguro privado contendo 129 artigos, revogando neste último dispositivo todo o 

Capítulo XV, do atual Código Civil, que trata do Seguro e da parte relacionada à 

prescrição desse instituto. 

O sobredito projeto tem VI Títulos, a saber: 

• Título I - Disposições Gerais 

• Título II - Dos Seguros de Dano 

• Título III - Dos Seguros sobre a Vida e a Integridade Física 

• Título IV - Dos Seguros Obrigatórios 

• Título V - Da Prescrição 

• Título VI - Disposições Finais e Transitórias 

Nesta toada à legislação que ora se encontra em análise no Senado Federal, 

revoga expressamente "o inciso II do § 1º do art. 206 e os arts. 757 a 802 da Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)".1  

Preliminarmente, no Título I, o legislador prevê nas Disposições Gerais, dentro 

do Capítulo I, do “Objeto e Âmbito de Aplicação", dois artigos, vale dizer, os 

artigos 2º e 3º, que tratam das atividades integrantes da seguradora, a saber: (I) 

Contratos de seguro; (II) Resseguro – tratado especificamente nos arts. 64 a 69 

e (III) Corretagem de seguros tratado nas disposições gerais deste Capítulo, vale 

dizer, arts. 3º c/c arts. 42 e 43. 

No art. 4º, ao contemplar as reservas e provisões advindas dos pagamentos de 

prêmios e garantias das seguradoras, o legislador dispôs sobre a constituição do 

patrimônio de afetação, aonde se prevê a hipótese de liquidação das sociedades 

seguradoras com a figura do liquidante, quando tal disposição legal deveria, a 

 
1 Art. 129 do PLC nº 29/2017. 



172 
 

meu juízo, em sede de legislação extravagante, constar em DISPOSIÇÕES 

FINAIS E TRANSITÓRIAS. 

De outro giro, não há no sobredito projeto menção à figura da retrocessão no 

bojo dessa lei, quando, como se disse alhures, o resseguro está previsto em seis 

artigos. 

 

2. Novidades inseridas nas disposições gerais. 

No artigo 8º, por exemplo, a seguradora só pode ceder sua posição contratual 

com concordância prévia do segurado. Cuida-se de uma disposição interessante 

e coerente. E nova! 

No artigo subsequente, artigo 9º, se traz questões relativas à aplicação da lei. 

Parece-nos, data vênia, um exagero. Estas questões são tratadas em legislação 

geral própria (Código Civil, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 

Código de Processo Civil) e pairam sobre todo o ordenamento. 

De sua vez neste mesmo dispositivo legal, ou seja, no § 2º, o legislador disciplina 

que a lei se aplicará subsidiariamente aos seguros e planos de saúde. 

Disposição extremamente válida, já que o Código Civil não é claro quanto a isto. 

 

3. Elementos essenciais do contrato de seguro. 

"As Partes e os Terceiros “: a Seguradora está inserida no Capítulo I, art. 6º.7 

As partes, os beneficiários e os intervenientes que devem se conduzir segundo 

princípios de probidade e boa-fé estão contemplados em seu parágrafo único.8 

A. Do Interesse (Capítulo II) arts. 10 a 13;  

B .Do Risco (capítulo III), arts. 14 a 20; 

C .Do Prêmio (Capítulo IV), arts. 21 a 25; 

D. Do Sinistro – deslocado para o Capítulo XII, arts. 70 a 76. 

 
7 Redação que guarda sintonia com o artigo 757 do atual Código Civil. 
8 Princípio da boa-fé (treu und glauben) do direito alemão. 
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A. A Do Interesse 

O artigo 10 do PLC aduz, que “a eficácia do contrato de seguro depende da 

existência de interesse legítimo". António Menezes Cordeiro, professor e 

eminente jurista português afirma que o "interesse" traduz uma relação ou 

ligação entre dois pólos, (Sic), remontando esta nomenclatura desde os tempos 

de ULPIANO no Direito Romano.9  

Enfim, como ficou assente no Código Reale, interesse é “relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados.” (Vide, art. 757 do nosso Código Civil). 

O artigo 11, preceitua no parágrafo único, que se ocorrer redução relevante do 

interesse haverá redução proporcional do prêmio. É substancialmente diferente 

do art. 770 do CC que, como regra geral, afasta a possibilidade desta redução.10 

 

B. Do risco 

O artigo 18 é quase igual ao art. 769 do atual CC, que prevê o dever do segurado 

de "comunicar à seguradora relevante agravamento do risco, tão logo tome 

conhecimento, inclusive o derivado de motivo alheio à sua vontade”. 

De sua vez, o parágrafo 4º deste artigo substitui o art. 768 do atual Código 

Civil, quando aduz que o segurado perderá o direito à garantia (resolução do 

contrato), se ele agravar voluntariamente o risco contratado. 

Já o artigo 20 disciplina a redução do risco/interesse (parágrafo único do art. 11), 

que implicará redução do prêmio distinto, portanto, do previsto no art. 770 do 

Código Civil, cuja redação está inserida acima em nota de rodapé.  

 

C. Do prêmio 

Os arts. 21 a 23 estão positivando questões relativas à notificação do segurado 

por mora, consequências de não pagamento de parcela única ou de primeira 

 
9 Direito Dos Seguros, 2ª Edição, Almedina, 2016, pág. 546. 
10 Art. 770 do C.C. "Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não 
acarreta a redução do prêmio estipulado........" 
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parcela. O contrato se resolve de pleno direito como já ensinava a doutrina italiana 

na expressão de seu grande e inesquecível corifeu o professor Umberto Pipia, 

quando em frase lapidar assim se exprimiu: Nulo rischio senza prêmio.11 

É evidente que nas parcelas subsequentes à primeira o segurador deverá 

notificar o segurado por carta registrada devendo advertir o segurado de que o 

não pagamento previsto no novo prazo contratual suspenderá a garantia e, caso 

não se purgue a mora, poderá, então, haver a resolução do contrato.12 

 

D. Do sinistro 

Há um detalhamento exacerbado na novel legislação do que consta atualmente 

nos arts. 768 e 769 do Código Civil. A previsão legal constante no art. 70 do PLC 

é bem mais minudenciada que nos artigos acima referidos do Código Civil. 

De outra banda, o art. 72 do PLC trata dos Seguros de Danos dentro do Capítulo 

de Sinistro, quando deveria, a meu sentir, estar inserido no Título II que cuida 

exclusivamente dos Seguros De Danos. 

 

4. Regulação e liquidação de sinistros. 

O Capítulo XIII (arts. 77 a 92) é uma novidade dentro do contexto do seguro. 

O Código Civil não trazia nenhuma previsão quanto à regulação/liquidação dos 

sinistros, que sempre se pautava por disposições contratuais. Por exemplo: prazo 

de 30 dias para a seguradora exigir novos documentos/informações com a 

suspensão do prazo para pagamento da indenização. Conquista das 

Seguradoras??? Penso que sim. 

 

5. Dos seguros de dano (título ii, capítulo i). 

 

 
11 Trattato Delle Assicurazione Terrestri, Roma, pág. 78, s/data. 
12 Vide § 2º do art. 22 do PLC 29/2017. 
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Disposições gerais 

O projeto cuida desta matéria em 9 (nove) artigos. Inicia no art. 93 e vai até o art. 

101. De sua vez, o Código Civil disciplina esta matéria nos arts. 778 a 788. Só 

que nesta Seção são tratadas numa verdadeira miscelânea várias figuras 

previstas no contrato de seguro, tais como: o sinistro provocado por vício 

intrínseco da coisa segurada (art. 784 do CC); transferência do contrato (art. 

785 do CC); sub-rogação, art. 786 e seguro de responsabilidade civil, art. 

787 (único dispositivo sobre o tema) e art. 788 que aborda os seguros de 

responsabilidade legalmente obrigatórios e o seu parágrafo único cuida da 

ação direta pela vítima do dano, sem paralelo no PLC nº 29/2017!!!! 

Data vênia há um retrocesso do projeto neste sentido, quando não se prevê mais 

a possibilidade da ação direta do terceiro contra a seguradora, tal qual se 

examinará mais adiante ao se comentar o artigo 103 do sobredito PLC nº 

29/2017. 

Há uma novidade neste Título - Dos Seguros De Dano - ao se disciplinar a 

aplicação do rateio em razão de infrasseguro (§ 2º do art. 95). Outra novidade 

inserta no projeto é o seguro a valor de novo, art. 96 do PLC. De outro giro, não 

se presume na garantia do seguro a obrigação de indenizar o vício não aparente 

e não declarado no momento da contratação do seguro. O art. 97 do PLC, 

dispõe, que: “Não se presume na garantia do seguro a obrigação de indenizar o 

vício não aparente...”, rectius, vício intrínseco previsto no art. 784 do atual Código 

Civil. A utilização da expressão vício não aparente, data vênia, parece 

corresponder ao direito possessório quando se refere à questão das servidões!!! 

Os arts. 98 e 99 cuidam da sub-rogação com maiores casuísticas do que 

atualmente prevê o nosso artigo 786 do Código Civil. 

Ainda: a cláusula de rateio prevista no art. 100 encontra-se, a meu sentir, em 

dissintonia com o caput do art. 95, uma vez que aquele artigo, vale dizer, o art. 

100 expressamente determina que a seguradora e o segurado ratearão os bens 

atingidos pelo sinistro, na proporção do prejuízo suportado, e, no art. 95, 

preceitua que na hipótese de sinistro parcial, o valor da indenização devida não 

será objeto de rateio!!! 
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Por fim, dentro desta modalidade de seguro o risco de morte e perda de 

integridade física estão subsumidas em regras do Seguro de Dano, quando 

existe o Título III (arts. 110 a 122 do PLC), que trata expressamente sobre o 

Seguro Vida.  

 

6. Do seguro de responsabilidade civil 

Esta modalidade de seguro é tratada em um único dispositivo no Código Civil 

(art. 787). 

O PLC nº 29/2017 trata do instituto em 5 (cinco) artigos, sendo que o art. 103 

possui 7 (sete) parágrafos e dois incisos. 

O caput do art. 103 é, a meu juízo, o que causa maior perplexidade, ou seja, é o 

punctum dolens desta modalidade securitária de vez que ressalta que "os 

prejudicados poderão exercer seu direito de ação contra a seguradora, desde 

que em litisconsórcio passivo com o segurado.” Pergunta-se: o segurado 

pode entender que a culpa do evento é de responsabilidade do terceiro e, ato 

contínuo, promover a ação de cobrança da franquia prevista na apólice de 

seguro. Quid jures? 

O segurado ficará atrelado ao causador do evento danoso quando ele entende 

que houve culpa exclusiva do terceiro???? Há, a meu pensar, uma verdadeira 

condição protestativa imposta ao segurado dentro de um tema inerente a um 

instituto típico de direito processual. Julgo que calha à fiveleta, o que ensina o 

ilustre processualista gaúcho Araken de Assis, quando ao tratar da atividade 

processual do assistente, diz: “Parece óbvio que não poderia a lei disciplinar 

diferentemente a atuação do terceiro transformado em parte”. Se o objetivo 

básico da intervenção consiste em ajudar a parte principal a obter uma sentença 

favorável, ou, genericamente, um desfecho vantajoso no processo, sem pejo da 

respectiva função instrumental predominante (cognição ou execução), incorreria 

o legislador em grave erro de política legislativa atar as mãos do assistente, 

subordinando-o de modo inexorável à atuação processual do assistido. Em tal 

hipótese, a serventia real e concreta do assistente desapareceria, cabendo-lhe 



177 
 

presenciar, impotente e desarmado, a sucumbência do assistido. O instituto da 

assistência mostrar-se-ia inútil e supérfluo.13 (Grifei). 

Outra situação, que convida a atenção do leitor está plasmada no parágrafo 

único do art. 106 quando diz verbis: “O segurado poderá chamar a seguradora a 

integrar o processo, na condição de litisconsorte, sem responsabilidade 

solidária”. 

Não há no litisconsórcio, mesmo assistencial (ad adjuvandum), responsabilidade 

solidária entre a seguradora e o segurado perante terceiro??? 

Pois, como disse Marcus Vinicius de Abreu Sampaio, “o assistente litisconsorcial 

não fica impossibilitado de discutir a justiça da decisão, simplesmente. Ele fica 

impossibilitado de ajuizar nova e idêntica demanda em face do adversário do 

assistido, na medida em que a coisa julgada lhe atinge diretamente”.14  

 

7. Dos seguros sobre a vida e a integridade física 

No Título III do PLC nº 29/2017, verifica-se no § 2º do art. 113 uma flagrante 

inconstitucionalidade ao determinar que o (a) companheiro (a) deve receber a 

metade que caberia ao cônjuge...!!!!!, quer em sede de decisões exaradas pelo 

Supremo Tribunal Federal, quer do Superior Tribunal de Justiça. A pá de cal está, 

ademais, prevista expressamente no § 3º, do art. 226 da CF de 88.15 

Além disto, depois que o plenário do STF julgou dois recursos sobre o mesmo 

tema, ambos com repercussão geral reconhecida, RE 646.721 e RE 878.694, foi 

fixada a seguinte tese, de autoria do ministro Luís Roberto Barroso: 

"No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes 

sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os 

casos o regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/02".16 

 
13  Processo Civil Brasileiro, vol II - Tomo I, Revista dos Tribunais, 2ª tiragem, 2015, pág.646. 
14 Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª edição, Coordenadores Teresa Arruda Alvim 
Wambier, Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 436. 
15 "Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento". 
16 Site Migalhas, 11 de maio de 2017. 
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Nesta esteira, ao analisar os reflexos sucessórios da união estável, Maria 

Berenice Dias, já advertia: “A ausência de uniformidade levada a efeito pela lei, 

além de desastrosa, é flagrantemente inconstitucional”.17 

Outra questão polêmica é tratada no art. 118 do PLC, quando fala em suicídio 

voluntário, ou não, quando antanho o STF através da relatoria do saudoso 

ministro Luis Gallottti aplicou a conhecida figura jurídica da chamada cláusula da 

incontestabilidade diferida, - já prevista no direito francês -, ou seja, no prazo de 

dois anos a contar da celebração do contrato do seguro vida, não mais se 

indagará se houve suicídio voluntário, ou não, pois o prazo contratual 

estabelecido - spatium deliberandi - conhecido também pelo direito italiano - não 

dá mais margem a perquirir qual foi à intenção do segurado ao contratar o 

seguro, além de se constituir numa prova extremamente diabólica a cargo da 

seguradora a prova de que o ato perpetrado pelo segurado foi premeditado, ou 

não. 

Ademais, a redução do prazo de carência de dois anos (art. 798 do Código Civil) 

para um ano (art. 118 do projeto) além de dar ensanchas à voluntariedade do 

ato vai de encontro aos sistemas europeus, salvante a legislação portuguesa 

que consagra o mesmo prazo de um ano em seu artigo 191º.18 

Neste diapasão, doutrinam Augusto e Bernardo Franke Dahinten, jovens e 

talentosos juristas securitários, “chama a atenção o fato de que as decisões 

(referem-se ao STJ) continuam sendo exaradas como se a disciplina trazida pelo 

novo códex não valesse (ou pior, como se não existisse) utilizando-se de 

argumentação forçosa e praticamente intransponível (por conta da quase 

impraticável comprovação da premeditação do suicídio pelas seguradoras)".19 

 
17 Manual De Direito Das Famílias, 11ª edição, Revista dos tribunais, 2016, pág. 255. 
18 Decreto-Lei nº 72/2008, de 16 de abril. Passim, António Menezes Cordeiro, Ob. citada, pág.732. 
19 A excessiva proteção judicial dos consumidores: a possível influência dos automatismos mentais. In, 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, Editora Fórum, 2016, pág. 283. 
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8. Dos seguros obrigatórios 

Cuida-se de um único artigo, vale dizer o - art. 123 - que faz uma previsão, em 

meu entender, fora de contexto. Se a intenção era contemplar, reunir e renovar 

todo regime jurídico dos seguros, por que não trouxe o rol de seguros obrigatórios 

(com as respectivas peculiaridades) do Decreto-Lei nº 73/66????? 

 

9. Conclusão 

O PLC nº 29/2017 procura trazer avanços, já que disciplina com mais 

abrangência e elastério os dispositivos a serem revogados do Código Civil, 

porém, deixa, por exemplo, de prever a figura do seguro marítimo ainda existente 

em nosso vetusto Código Comercial de 1850, que, aliás, teria nova roupagem se 

tivesse sido introduzido, no decorrer dos debates existentes do PL nº 3555/2004, 

lei originária da novel legislação securitária, que, aliás, cuidava "Do Seguro 

Marítimo", em seu Capítulo II.  

Convido descarte, a atenção de todos os interessados na matéria em destacar 

a importância deste instituto - O Seguro Marítimo - quando a poucos dias atrás 

a imprensa noticiou o desaparecimento de um submarino argentino com várias 

pessoas a bordo. Será que uma legislação do tempo do império atenderia as 

nossas necessidades se este fato ocorresse com uma nau brasileira??? 

Por fim, o projeto sob ligeira análise, deixou, totalmente, in albis, qualquer alusão 

ao vetusto Decreto- Lei nº 73/66, com mais de meio século de existência, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, o qual regula as 

operações de seguros e resseguros e dá outras providências, bem como seu 

respectivo regulamento, assim como de outras normas complementares 

relativas à espécie. 
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F. A Lei do Seguro sob a Lei do Seguro sob a análise da Principiologia 

Legislativa 

Setembro /2018 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

1.  Introdução 

"A lei do seguro sob a análise da Principiologia legislativa", objeto deste ensaio, 

guarda sintonia com o que doutrinou o Professor Humberto Ávila, em sua 

primorosa obra "Teoria dos Princípios", quando, em sede de Considerações 

Introdutórias, enfatiza: 

"É até mesmo plausível afirmar que a doutrina constitucional vive, hoje, a euforia 

do que se convencionou chamar de Estado Principiológico". E, ato contínuo, 

arremata: "Trata-se, em especial e paradoxalmente, da efetividade de elementos 

chamados fundamentais - os princípios jurídicos".1 

Em verdade, estes princípios jurídicos também se esgarçam em regras 

comportamentais de grande valia para balizar o legislador na busca de objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, insertos no art. 3º, inciso I, da 

CF de 88, objetivando "construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

O Direito se expressa por meio de normas. As normas se exprimem por meio de 

regras ou princípios. As regras disciplinam uma determinada situação: quando 

ocorre essa situação, a norma tem incidência. Para as regras vale a lógica do 

tudo ou nada (Dworkin). Quando duas regras colidem, fala-se "em conflito"; ao 

caso concreto uma só será aplicável (uma afasta a aplicação da outra). O conflito 

entre regras deve ser resolvido pelos meios clássicos de interpretação: a lei 

especial derroga a lei geral. De sua vez, os princípios são mais amplos. Seu 

espectro é muito mais elástico que o das regras.2 Cuida-se, aqui, digo eu, de 

uma interpretação mais teleológica. 

 
1 Obra citada, 16ª edição, Malheiros Editores, 2015, pág. 43. 
2 Âmbito Jurídico.com.br. O seu portal jurídico na Internet. princípios e regras:diferenças. 
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No contrato de seguro, adverte "Maurício Gravina", afirmam-se princípios gerais 

constitucionais como a livre iniciativa, legalidade, propriedade privada, livre 

concorrência e defesa do consumidor; princípios de direito civil e comercial, 

especialmente no campo das obrigações; assim como atuam princípios 

específicos do Direito dos Seguros, com aplicação direcionada a esse 

microssistema."2 

António Menezes Cordeiro, festejado jurista português, doutrina em sua obra 

sobre o tema que "o direito dos seguros sistematiza as normas e os princípios 

conexionados com os contratos de seguro. E em paralelo, a mesma expressão 

designa a correspondente disciplina jurídica, nas vertentes teórica e prática".3 

Dessarte, princípios jurídicos securitários como o da anterioridade do risco, do 

interesse, da indenização em razão do sinistro, do pagamento do prêmio, assim 

como comportamentos estribados na boa-fé dos contratantes, notadamente do 

segurado, de lege lata, previsto a partir do art. 765 do Código Civil de 2002, entre 

outros, estão permeados em toda a estrutura jurídica da legislação de seguros. 

 

2. Os elementos do contrato de seguro 

(A) AS PARTES E OS TERCEIROS 

"O contrato de seguro é celebrado entre o segurador e o tomador do seguro, 

relativamente a um certo risco. Esse risco pode reportar-se à esfera do próprio 

tomador ou à de outra pessoa. Tal eventualidade obriga a isolar outro figurante: 

o segurado".4 

O PLC nº 29/2017 - antigo PL 3.555/2004 -, que tramita, atualmente, no Senado 

da República, sob a relatoria do senador Armando Monteiro, sistematiza com 

normas mais precisas os princípios jurídicos do contrato de seguro, ao tratar com 

mais requinte o que está disciplinado no atual artigo 757 do Código Civil, quando, 

em redação paralela, inserta no artigo 6º do aludido projeto, dispõe: 

 
2 Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro, 2ª edição, 2018, pág. 24. 
3 Direito dos Seguros, 2016, 2ª edição, pág. 33. 
4 António Menezes Cordeiro, ob. citada, págs. 530/531. 
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"Art. 6º. Pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do 

segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados. 

 Parágrafo único. As partes, os beneficiários e os intervenientes devem 

conduzir-se segundo os princípios de probidade e boa-fé, desde os 

atos pré-contratuais até a fase pós contratual". 

E, no artigo subsequente deste PLC, vale dizer, 7º, está dito, verbis: "Só podem 

pactuar contratos de seguros sociedades que se encontram devidamente 

autorizadas na forma da lei e que tenham elaborado e aprovado as condições 

contratuais e as respectivas notas técnicas e atuariais perante o órgão supervisor 

e fiscalizador de seguros”.  

Aliás, tal redação lembra o que se encontrava expresso no parágrafo primeiro do 

artigo 20 do Código Civil de 1916, hoje, mais enxuto na previsão legal do 

parágrafo único do art. 757 do CC de 2002. 

 

(B) DO INTERESSE 

Assim, também, a figura jurídica, rectius, o princípio do interesse está melhor 

explicitado no PLC nº 29/2017, a saber: 

"Art. 10. A eficácia do contrato de seguro depende da existência de 

interesse legítimo. 

§ 1º. A superveniência de interesse legítimo torna eficaz o contrato 

desde então. 

§ 2º. Se for parcial o interesse legítimo, a ineficácia não atingirá a parte 

útil. 

§ 3º. Se for impossível a existência do interesse o contrato será nulo". 

É preciso que se faça, aqui, à guisa de diletantismo, um pequeno registro daquilo 

que nos ensinou mestre Pontes de Miranda ao tratar da dicotomia entre os 

planos da existência, validade e eficácia dos Atos Jurídicos em sua monumental 

obra Tratado de Direito Privado, posteriormente exposta, a meu sentir, em nova 

roupagem desenvolvida  por Miguel Reale em sua conhecida Teoria 
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Tridimensional, quando tratou de abordar o Direito sob três aspectos básicos e 

primordiais, ou seja, (I) o aspecto fático, (II) o axiológico e (III) o normativo. 

 

(C) O RISCO 

Secundado em renomados autores estrangeiros, "Gravina" aduz que o "risco é 

um elemento causal do contrato de seguro. Está na gênese deste contrato, ao 

lado do interesse, legitimidade e demais circunstâncias necessárias à 

contratação".5 

Ele, risco, está neste particular melhor explicitado nos artigos 14 a 20 do PLC nº 

29/2017. 

Ao azo, externei meu posicionamento ao tratar "do risco" em ensinamentos 

hauridos do mestre espanhol Garrigues, ao registrar "que a seguradora não 

responde propriamente pelo risco em si causado pelo segurado, a não ser nos 

casos de responsabilidade civil, no qual ela, seguradora, obriga-se a reembolsar 

as despesas que seu segurado, por ato culposo, tenha lesado terceiro".6 

 

3. Demais Princípios Jurídicos do Contrato de Seguro 

A relação do contrato de seguro envolve outros princípios jurídicos, que se 

acham imbricados aos acima expostos, tais como "o prêmio", "indenização 

securitária" e "boa-fé". Sem todos eles juntos, o contrato de seguro não se 

sustenta. 

De acordo com Pontes de Miranda, jurista do século passado, o “prêmio é a 

prestação do contraente que quer o seguro. O segurador assume o risco; para 

que isso ocorra, o contraente promete prestar ou presta desde logo o prêmio. O 

étimo parece mostrar que o sentido de prêmio, no seguro, é mais próprio, do que 

o de premiar algum ato já praticado ou obra feita (praiemiom).”207 

 
5 Maurício Gravina, ob citada, pág. 33. 
6 Voltaire Marensi, O Seguro no Direito Brasileiro, 9ª edição, pág. 23. 
7 Miranda, Pontes, Tratado de Direito Privado, V. 45, Ed. 1964, p. 311. 
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O artigo 763 do Código Civil, assim disciplina: 

“Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em 

mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua 

purgação.” 

À guisa de ilustração, por exemplo, o recebimento "da indenização 

securitária", em ocorrendo o sinistro - o termo sinistro - advém do latim 

sinister, que significa o lado esquerdo,8 o Superior Tribunal de Justiça 

tem mitigado este princípio através de inúmeras decisões que 

entendem, que quando o segurado deixa de pagar o prêmio do seguro 

na época e tempo convencionado, é imprescindível sua notificação 

para que se dê o cancelamento da apólice, posto que a simples mora 

no adimplemento contratual não é causa, em si, de negativa do 

pagamento da indenização securitária. Neste sentir, o brocardo 

lançado na obra do Professor de Gênova, Umberto Pipia, na parte que 

trata do risco não se faz mais presente às inteiras o adágio de que nullo 

rischio senza premio, hoje, sem o abrandamento daquela máxima 

frente a reiterados precedentes da Corte infraconstitucional.9 

Dessarte, a mora, no pagamento do prêmio, foi alvitrada no PLC 29/2017 nos 

artigos 22 e 23. 

De outra banda, os princípios da boa-fé e da probidade estão presentes desde 

a conclusão do contrato, como em sua execução, ex vi legis, art 422 do Código 

Civil. 

No seguro ela, boa-fé, é ressaltada a partir do atual art. 765 do nosso diploma 

substantivo, já que no PLC em comento, "o contrato de seguro deve ser 

executado e interpretado segundo a boa-fé".10 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, eminente jurista, em obra com outros 

renomados autores, ao discorrer sobre a Boa- Fé no Direito Brasileiro invocando 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, adverte: "Por exemplo, o dever de 

lealdade em: ....contrato de seguro de vida é renovado ano a ano, por longo 

período, não pode a seguradora modificar subitamente as condições da avença 

 
8 Menezes Cordeiro, ob citada, pág. 577. 
9 Umberto Pipia, Trattato Delle Assicurazioni Terrestri, pág. 226. 
10 Vide art. 62 do PLC nº 29/2017. 



185 
 

nem deixar de renová-las em razão do fator de idade, sem que ofenda os 

princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade".11 

Gravina diz: "do latim bonae fidei. Segundo Moreira Alves, a definição data do 

direito pós-clássico, relacionada aos contratos tutelados por ação de boa-fé 

(iudicium bona fidei), que conferiam ao juiz um poder de apreciação mais amplo 

do que nas ações de direito estrito (iudicium stricti iuris)”. Recorda o referido 

jurista securitário que a boa-fé se encontra no Título I das Institutas, do 

Imperador Justiniano.11 Aliás, estes adágios encontram-se impregnados em 

normas de conduta, viver honestamente (honeste vivere), não causar dano a 

outrem (alterum non laedere) e dar a cada um o que lhe pertence (suum cuique 

tribuere). 

Este princípio está previsto no BGB (Código Civil Alemão) - do ano 1.900, através 

da cunhada expressão germânica Treu und Glauben - insculpida em seu § 242. 

 

4. Alguns outros Institutos Jurídicos que Integram o Contrato de Seguro 

O Seguro de Danos e o Seguro de Pessoas, além do Seguro de 

Responsabilidade Civil, entre outros, aqui não explanados neste tema, mas, que 

se encontram previstos no PLC nº 29/2017, integram a estrutura do contrato de 

seguro. Aliás, apenas para registrar, a meu juízo, alguns desacertos no sobredito 

projeto, manifestei em sede doutrinária minha preocupação e inconformidade 

quanto à figura do litisconsorte em desfavor dos prejudicados no item que cuida 

"Do Seguro de Responsabilidade Civil",12 embora versado de iure constituto em 

um único dispositivo no atual Código Civil, ou seja, no artigo 787. Ao ensejo 

disse: " O caput do art. 103 é, em sede infraconstitucional, a meu juízo, o que 

causa maior perplexidade, ou seja, é o punctum dolens desta modalidade 

securitária de vez que ressalta que "os prejudicados poderão exercer seu direito 

de ação contra a seguradora, desde que em litisconsórcio passivo com o 

 
11 Direito Civil, Diálogos entre a Doutrina e a Jurisprudência, Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce, Atlas, 
2017,  pág. 194. 
11 Maurício Gravina, bis in idem, pág. 65. 
12 Artigo 103 do PLC nº 29/2017. 
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segurado". (Grifo meu). Pergunta-se: o segurado pode entender que a culpa do 

evento é de responsabilidade do terceiro e, ato contínuo, promover a ação de 

cobrança da franquia prevista na apólice de seguro. Quid Juris?13 

Ademais, há, talvez, por "um cochilo" dos legisladores desse projeto uma 

inconstitucionalidade flagrante estampada no § 2º, do artigo 113, quando afirma 

que "se o segurado for separado, ainda que de fato, caberá ao companheiro a 

metade do que caberia ao cônjuge".  

Tal assertiva foi definida pelo plenário do STF, ao determinar que o artigo 1.790 

do Código Civil ao estabelecer diferenciação dos direitos dos cônjuges e 

companheiros para fins sucessórios é inconstitucional. Acerca do tema, foi fixada 

a seguinte tese, de autoria do ministro Luís Roberto Barroso: " No sistema 

constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios 

entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o 

regime estabelecido no artigo 1.829 do CC/02". 

 

5. Conclusão 

Embora o PLC nº 29/2017, que objetiva revogar o contrato de seguro no atual 

Código Civil além de um único dispositivo que trata da prescrição neste tema, 

defina melhor certos princípios jurídicos, essa mudança, de resto, deveria, a meu 

pensar, ser mais abrangente no sentido de albergar, em um diploma novo, regras 

que abarcassem figuras legais dispersas em um mosaico securitário, hoje, já 

bastante fragmentado. 

Em síntese apertada, a revogação pura e simples do contrato de seguro do 

Código Civil de 2002, é, como disse em outros comentários sob o tema em pauta, 

data vênia, por demais parcimoniosa em um sistema legal que, alhures, 

pretendia - PL 3.555/2004 e substitutivos - ser bem mais dilargado que, só para 

se falar em um só texto legal - verbi gratia - Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro 

de 1966, que conta atualmente com mais de meio século de existência. 

 
13  Revista Brasileira de Direito Comercial Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, nº 19, Out/Nov 
2017, pág. 86. 
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Por fim, há de se fazer um registro importante: ventila-se no Congresso Nacional 

que os resseguradores não estão de acordo com a inclusão pura e simples no 

projeto em pauta, posto que na relação jurídica formada no resseguro há 

contratos internacionais que deveriam ser tratados de uma forma mais particular 

e, sobretudo, com maior casuística pelo fato de envolver esferas jurídicas que 

extrapolam o ordenamento jurídico interno. 
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G.  Compliance, dever ou ética?  

Novembro/2018 

Voltaire Giavarina Marensi  

 

Recentemente em nossa Academia realizamos no evento "Café com Seguros", 

um painel sobre Compliance, com a colaboração de diversos jurisperitos 

criminalistas levado a efeito pela Cátedra de Direito dos Seguros. Embora muito 

tenha se escrito e discorrido sobre este tema, quer sob o ponto de vista da 

regulamentação de regras jurídicas, quer sob a ótica de políticas e diretrizes 

fixadas para os negócios e atividades de instituições e de empresas na condução 

dos seus negócios objetivando evitar, constatar e corrigir "atos malfeitos" no 

decurso de suas tratativas entre si e também com terceiros, há, ainda, um longo 

caminho para um entendimento adequado na tratativa desse novel instituto, que 

a meu juízo, é tão antigo a pretexto de outras nomenclaturas adotadas desde os 

tempos do Imperador Justiniano, tão bem sintetizadas nas máximas de Ulpiano, 

a saber:" honeste vivere"," neminem laedere" e "suum cuique tribuere". 

Já, Immanuel Kant, filósofo prussiano, amplamente considerado como o principal 

filósofo da era moderna, formulou seu "imperativo categórico" buscando 

fundamentar na razão os princípios gerais da ação humana dentro de bases 

éticas, notadamente em sua obra " A Crítica da Razão Prática", aonde lida com 

princípios da ação moral, ou seja, a ação do homem em relação aos outros na 

conquista do bem comum - cooperação - para atingirmos o bem comum e a 

felicidade. 

Deu um salto de 1788 para os dias de hoje, podemos constatar que certos 

princípios éticos se encontram plasmados em institutos jurídicos modernos como 

é o caso do novel Código de Processo Civil de 2015, no qual "todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva. (Art. 6º). 

Destarte,  quando nos deparamos com fatos noticiados pela imprensa de que há 

uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que apura supostas 
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práticas ilegais de seguradoras que atuam com suspeitas de desrespeito aos 

consumidores e segurados, nomeadamente nos seguros de veículos 

automotores, o mercado de seguros  não pode deixar de ficar apreensivo com 

esses fatos que abalam princípios fundamentais em que são permeados estes 

contratos, aliás, estribados na mais absoluta boa fé e que sempre estão 

presentes neste tipo de relação contratual. 

 De outro giro, muitas notícias ou reportagens que carregam a pecha de fake 

news têm denegrido a imagem de pessoas e empresas, que no decorrer de sua 

existência jamais deixaram registro de qualquer conotação em desabono de sua 

conduta. 

Diante de tais notícias, é preciso que se apure com a máxima isenção e 

extremada percuciência se tais atos ou fatos realmente estão acontecendo 

nesse segmento empresarial. 

O que não se pode é denegrir um setor de enorme importância de nossa 

economia sem deixar de rotular nomes e identidade dos infratores, sob pena de 

se levar à descrença uma instituição que tem sua origem desde o século XIII, 

que cuidava de proteger pessoas, que ficavam ao total desamparo com o 

falecimento de seus protetores. 

É preciso, pois, que todo e qualquer tipo investigativo seja acompanhado de 

elementos que conduzam à realidade concreta de tais práticas ilegais e 

abusivas, a fim de que não se penalizem empresas que sempre se pautaram 

pelo bom direito e por uma conduta ética na prática de suas atividades 

comerciais. 

É imperiosa agora e sempre a indicação de nomes assim como a qualificação 

de toda a empresa que, de fato, tenha gerado tais procedimentos em 

desconformidade com normas e procedimentos éticos no trato de seu 

relacionamento comercial. 

O que não se pode é deixar sem registro fatos e acontecimentos sem que se 

oportunize aos atingidos o esclarecimento real daquilo que acontece no dia a 

dia, quer de empresários, quer de consumidores bem como da população como 

um todo. 
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O princípio da verdade condiz com o dever que desemboca na ética e em regras 

de justiça como meio salutar para o perfeito equilíbrio e gerenciamento de 

qualquer atividade empresarial, sob pena de subversão de valores insertos na 

prática daquilo que deve ser bom e justo à coletividade.  

Só assim, se poderá dizer que esses institutos inspirados no bem irão garantir 

regras e normas voltadas à consecução e gerenciamento de qualquer atividade 

empresarial em que o núcleo do dever cumprido se eternize na máxima do "bom 

combate."  
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4. CULTURA DO SEGURO 

A. Em tempos de crise, formação profissional  

Março/2016 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Nosso país atravessa uma grande crise, cujos reflexos se mostram nos mais 

diversos setores. No universo securitário, apesar deste ambiente desfavorável, 

o que se tem observado é um consistente aumento dos volumes de prêmios ano 

a ano. 

Isso, entre outros motivos, está ancorado no progresso do mercado de seguros 

seja em termos de aumento de percepção das pessoas e empresas quanto aos 

benefícios do seguro como pela disponibilização de produtos, pelo uso de 

estratégias comerciais inovadoras, na criação de novas ferramentas e 

exploração de novos canais de distribuição. Este comportamento demonstra um 

setor que, também, atua como suporte ao desenvolvimento econômico. 

Para manutenção dos patamares atingidos e busca de incremento, exige-se que 

o profissional de seguros utilize conhecimentos específicos de forma que os 

produtos oferecidos sejam entendidos de maneira clara e apresentem real 

atendimento aos interesses dos clientes. 

Usualmente, em tempos de crise, a primeira ação do empresariado é a de cortar 

gastos e se tornar o mais eficiente possível. Neste contexto, a eficiência e a 

qualidade empresarial são de extrema importância, pois farão a diferença frente 

aos demais concorrentes. 

Para obtenção desses diferenciais competitivos, técnica, organização e 

motivação são necessárias e, todas essas coisas, são obtidas com profissionais 

preparados que, por sua vez, necessitam de formação e treinamento 

segmentados. 

Deve-se considerar, também, que a gestão dos canais de comercialização e a 

participação do profissional na administração dos riscos é exigida de modo cada 
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vez mais contundente, pois tais aspectos sofrem mudanças constantes 

envolvendo variáveis como produto, localidade, momento, mercado e público, 

exigindo respostas mais rápidas e flexibilidade na adaptação às necessidades. 

O ambiente profissional da indústria de seguros exige a aplicação de 

conhecimentos muito específicos em cada um dos elos da cadeia produtiva. Por 

exemplo, na comercialização temos os corretores e nas seguradoras os técnicos 

e atuários, esses últimos com papel cada vez mais relevante e de tal importância 

que, no Conseguro deste ano, reservou-se um espaço exclusivo para tratar de 

assuntos relativos à sua atividade. 

Enfim, a convergência do trabalho especializado produz valor, que será tão mais 

alto quanto mais e adequada formação e treinamento houver. 

Qualificação profissional é o resultado de um processo complexo que envolve 

aspectos técnicos, competitividade mercadológica e a busca por melhores 

resultados. E o crescente mercado de seguros brasileiro, cada vez mais, precisa 

de profissionais capacitados para executar com proficiência todas as tarefas 

envolvidas na operacionalização de suas atividades, abrangendo estas a 

identificação de oportunidades de negócios, distribuição de produtos, 

parametrização atuarial, precificação, subscrição, regulação e liquidação de 

sinistros, atividades de compliance, governança, conformidade legal e demais 

aspectos pertinentes. 

Algumas instituições orientadas a processos de informação e formação 

profissional oferecem cursos para atendimento das necessidades dos 

securitários, colaboradores em corretoras e de empresas com atividades afins 

ao seguro, sendo que tais processos podem ser identificados em cinco grandes 

grupos: Formação Profissional, Certificação Técnica, Gestão, Graduação e Pós-

Graduação. Além de disponibilizar conteúdo teórico, tais instituições trabalham 

situações profissionais através da análise de casos ou práticas em situações 

reais, trazendo para os cursos experiências do dia-a-dia de trabalho. 

Formação e especialização são o caminho natural para a obtenção de 

conhecimentos e excelência profissional. Além disso, valorizam os 

colaboradores e as empresas, elevam a produtividade e a competitividade, 
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desestimulam-se alterações nos membros das equipes, reduzem custos e, 

ainda, melhoram o ambiente de trabalho. 

Desta forma, a capacitação profissional deve ser estruturada para integrar e 

incrementar uma política de recursos humanos orientada à modernização e 

melhoria da base operacional, objetivando a elevação da performance 

empresarial por meio de formação continuada, da participação em associações 

profissionais e da frequência em palestras e seminários. 

A valorização quanto aos processos de formação e capacitação tende a produzir 

um estado de excelência na nobre atividade de levar proteção à sociedade por 

meio do seguro, gerando um processo sinérgico na direção da qualificação do 

profissional e valorização da instituição do seguro, cuja atividade 

compromissada com as necessidades do segurado - da cotação até o momento 

do pagamento do benefício ou sinistro - agrega qualidade à toda a cadeia de 

valor, alcançando segurados, corretores e seguradoras.  
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B. A administração pública, o seguro e o corretor de seguros  

Março/2017 

Edmur de Almeida 

 

Nós pagamos impostos. Parte desses impostos é utilizada no pagamento dos 

salários dos administradores públicos – desde o presidente da república ao mais 

humilde dos servidores – para que exerçam seu trabalho com competência, 

garantindo que esses recursos sejam investidos em obras, produtos e serviços 

de interesse da sociedade. E, com certeza, precisamos de obras, muitas obras. 

Afinal, o Brasil é um país continental e somos mais de 205 milhões de brasileiros. 

Hospitais, escolas, ambulâncias e remédios para os enfermos, ônibus e merenda 

escolar para os estudantes, estradas, energia, saneamento... 

Costumo dizer que se nós fossemos mais competentes e menos corruptos (claro 

que temos várias qualidades), teríamos um déficit de infraestrutura muito menor 

do que o atual. Infelizmente, faltam ainda muitos anos para que nossos impostos 

consigam atender a toda a necessidade de infraestrutura da nossa sociedade e 

para que o Brasil seja considerado um país desenvolvido nesse quesito. O que 

isso tem a ver com seguro? 

Se um hospital pega fogo, os doentes precisarão ser removidos para outros 

hospitais, normalmente já lotados e às vezes até mesmo localizados em outro 

município ou estado. Isso implica mais veículos nas estradas e, pior, menos anos 

de vida para esses doentes. Se uma família, por qualquer motivo, passa a contar 

com um financiador a menos – homem ou mulher –, isso quase sempre significa 

queda na qualidade de vida de todos os membros da família, com possível 

impacto em termos de moradia, alimentação e educação. Em cadeia, o reflexo 

disso é terrível para a sociedade, em especial no que diz respeito à segurança. 

Estamos sentindo na pele o aumento da criminalidade, inclusive nas pequenas 

cidades. 

Nessa mesma linha de raciocínio, uma escola a menos no bairro pode causar 

um efeito tão devastador para a sociedade quanto à falta do hospital. É por isso 
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que eu defendo a tese de que a administração pública deveria ser obrigada a 

fazer o seguro de todos esses bens comprados ou construídos com nosso 

sagrado imposto. Infelizmente, não é isso que ocorre. Isso decorre, em primeiro 

lugar, da falta de educação do nosso povo. Uma educação de qualidade contribui 

muito para difundir conceitos de ética, trabalho e colaboração, despertando a 

consciência de que o bem comum deve se sobrepor ao bem próprio. Além disso, 

ela é base para a formação técnica e profissional de qualidade. Assim, se 

tivéssemos uma educação de qualidade e duradoura, não teríamos tantos 

corruptos em nossa sociedade e, de quebra, seríamos mais competentes. 

Outro ponto que defendo correlato a esse o da obrigação de fazer seguro: a 

administração pública precisa contratar – obviamente sob concorrência, nos 

termos da lei – um consultor e corretor de seguros para definir suas bases de 

contratação (sugerir escopo de coberturas, valores a serem segurados, 

franquias, prêmios etc), fazer a manutenção ao longo da vigência e, 

principalmente, prestar toda assistência no momento do sinistro. 

Não faz sentido a administração pública ter um quadro de funcionários 

"especialistas" em seguros. Nas estatais, infelizmente, isso é uma prática. Eu, 

particularmente, não quero que o dinheiro do meu imposto pague os salários 

desses funcionários. Essa "verticalização" é burra e serve, na maioria das vezes, 

para alimentar o nepotismo e o cabide de emprego. Mesmo que haja funcionários 

públicos que entendem bem de seguro, essa tarefa não condiz com a missão 

das várias instituições da administração pública. 

A nova lei das licitações e contratos da administração pública que está no "forno" 

no legislativo federal deve trazer inovações importantes ao, por exemplo, exigir 

a contratação de diversos seguros durante a fase de construção de obras. Desta 

forma, o seguro emprestará maior eficiência a essas obras, na medida em que, 

se houver qualquer incidente ao longo da sua execução, as seguradoras 

repararão essa situação, permitindo que as mesmas sejam concluídas. 

Ora, deveria haver a mesma preocupação para com a obra concluída e em 

operação – lembra-se do hospital e da escola? –, ou seja, é preciso contratar 
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diversos seguros para que o hospital ou a escola possa ser reconstruído e assim 

continuar sua missão social. 

Recentemente, fiquei feliz de ver a minuta do edital de concorrência pública de 

uma estatal na área de energia na qual foi prevista a contratação de consultor e 

corretor de seguros. Apesar de ainda ser uma exceção, é um exemplo a ser 

seguido. 

Alguém pode dizer que defendo isso porque sou corretor de seguros, mas eu 

tenho a convicção de que, antes de melhorar a demanda por seguros e a 

expectativa de ganho para os corretores de seguros no Brasil, estaremos 

zelando pela manutenção da qualidade de vida e do desenvolvimento de nossa 

sociedade. 
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5.  DPVAT 

A. A nova súmula sobre o DPVAT  

Novembro/2016 

Voltaire Marensi 

 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ – no decorrer do mês de junho de 2016 

editou uma nova súmula, a de número 573, que trata do seguro DPVAT. Eis, o 

teor do enunciado: “Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem 

do prazo prescricional, depende de laudo medido, exceto nos casos de invalidez 

permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte 

comprovado na fase de instrução”. 

Em verdade esta nova súmula complementa outra, a de número 278 daquela 

Corte, que tem a seguinte redação: “O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral”. 

Neste sentido, a nova súmula além de complementar melhor o tema prescricional 

em sede de contrato de seguro, especifica e detalha de modo mais minudente o 

tema de seguro DPVAT no que tange o termo inicial do prazo prescricional.  

O artigo 206 do Código Civil em seu parágrafo terceiro, inciso IX, disciplina que 

“a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no 

caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”, prescreve em três anos. Aí 

restava a seguinte questão: Até que data a partir do evento danoso o terceiro 

prejudicado, no caso do seguro DPVAT, poderia pleitear o pagamento da 

indenização embora já sabedor inequívoco de que a sua lesão já tivesse um 

caráter permanente? 

Neste sentir, com a edição da nova súmula do STJ ficou claro que esta 

indenização pode ser postulada a partir da edição do laudo médico ou, então, 

em hipóteses de notória constatação de invalidez, ou ainda na fase da instrução 

processual em que tenha resultado comprovado o caráter daquela sequela é que 
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começará a fluir o prazo prescricional do terceiro prejudicado para demandar o 

pagamento desta modalidade de seguro. 

Em outras palavras: o laudo médico e o conhecimento de um fato que independe 

de comprovação – fato público e notório – determinado na fase de instrução 

processual na qual a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez ficou 

comprovada é que determinará o prazo inicial, rectius, termo, - até três anos - 

para que o terceiro prejudicado possa postular sua indenização junto à 

seguradora. 

Neste sentido, a novel súmula 573 do Superior Tribunal de Justiça veio, a meu 

sentir, colmatar uma “brecha” que uma súmula anterior não tinha colocado uma 

“pá de cal” em tema de alta relevância, notadamente em se cuidando de um 

seguro de eminente cunho social. 

É o que cabia registrar, s.m.j. 

Brasília, 25 de julho de 2016. 
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B. A súmula 580 do STJ/DPVAT  

Março/217 

Voltaire Marensi 

 

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em setembro de 2016, 

aprovou e publicou três novas súmulas, vale ressaltar a 580, 581 e 582, que 

tratam da correção monetária do seguro DPVAT, a 581, que diz respeito à 

recuperação judicial do devedor e a 582, que cuida do crime de roubo, 

respectivamente. 

Neste pequeno artigo convido a atenção dos leitores e interessados em sede de 

contrato de seguro no que tange a primeira destas súmulas, isto é, da 580. Ela 

diz: 

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte 

ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5º da lei 6.194/74 redação 

dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso”. 

Antes de se fazer uma análise da incidência da correção monetária neste tipo 

securitário, é preciso enfatizar que o Código Civil cuida do seguro de 

responsabilidade civil dos seguros obrigatórios em um único dispositivo legal, ou 

seja, no artigo 788, que tem a seguinte dicção: 

“Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a 

indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao 

terceiro prejudicado. 

Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o 

segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo 

segurado, sem promover a citação deste para integrar o contraditório”. 

Em escólios de Humberto Theodoro Junior, “embora não se tenha feito expressa 

menção a igual direito da vítima, para o seguro facultativo de responsabilidade 

civil, a solução não pode ser diferente, uma vez que, por definição da lei, a 

obrigação da seguradora, em qualquer seguro da espécie (obrigatório ou 
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facultativo) é a de garantir o pagamento de perdas e danos devidos pelo 

segurado a terceiro”1. 

Aliás, como registra Moitinho de Almeida, jurisperito português na Europa 

continental a ação direta contra a seguradora é uma conduta plenamente 

consagrada nessas legislações. 

Assim, inclusive pela brevidade da informação a incidência da correção 

monetária é devida desde a data do evento danoso, atendendo, aliás, preceito 

inserto no artigo 398 do Código Civil, que diz que: 

“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, 

desde que o praticou”, na casuística perfilhada, quer pela súmula 43, quer pela 

súmula 54, ambas do STJ. 

É este o ligeiro apanhado que se faz mister registrar ao azo da edição da novel 

súmula que cuida do DPVAT. 

 

  

 
1 HUMBERTO THEODORO JUNIOR, Reflexos do Novo Código Civil no Direito Processual, 2ª Ed., Podivm, p.146. 
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6. GERÊNCIA DE RISCOS 

A. Administrador de riscos  

Janeiro/2016 

Andrés Ricardo Holownia 

 

“Bons administradores de riscos são como caçadores de fantasmas, receiam 

pelo que ninguém acredita e atuam para evitar o que ninguém vê (ou não quer 

ver).  Se não conseguem evitar o que temiam, são cobrados pela falta de 

precaução; se bem-sucedidos evitam o pior; mas como o pior não ocorre, poucos 

acreditam que havia risco de verdade, era tudo excesso de zelo, estavam vendo 

fantasmas, era pura paranoia.” 

Ilan Goldfain, consultor e ex-Diretor do Banco Central, no jornal O Estado de São 

Paulo de 5 de janeiro de 2010 

A globalização e os constantes aprimoramentos dos meios de comunicação e 

redes sociais, fornecem informação em tempo real do que acontece no mundo 

todo.  Assim, por exemplo, recebemos informação da maioria dos eventos 

catastróficos da natureza como o terremoto no Nepal, o tsunami no Japão ou 

catástrofes acidentais como incêndio de combustível no porto de Santos, 

vazamento de petróleo no Golfo do México, acidentes aéreos com os aviões da 

Air France e da Malaysia Airlines, além de grandes ocorrências como os conflitos 

na Ucrânia, corrupção na Petrobras e na FIFA, atos de pirataria, sequestros, 

fraudes, entre tantos outros eventos noticiados na mesma rapidez em que 

ocorrem.   

Independentemente da natureza de cada um desses eventos negativos, todos 

afetam bens, pessoas, meio ambiente, patrimônios marcas e reputações, além 

de ocorrências de menor magnitude em forma mais focalizada, mas igualmente 

importante para os afetados pela materialização destes riscos.  

Estes riscos – lembrando que a definição de risco da IS0 31000 é o efeito da 

incerteza nos objetivos – podem ser classificados como acidentais, de mercado, 

estratégicos, imagem, reputação, operacionais. 
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As organizações, na necessidade de identificar, controlar e minimizar os efeitos 

dos riscos a que estão expostas, assim como também por requerimentos legais 

e regulatórios, e pela própria pressão do mercado segurador, se viram na 

necessidade de contar com estruturas e processos adequados para cumprir com 

estes objetivos.  

A Administração de Riscos, através de suas distintas organizações (técnicas, de 

classe ou governamentais), na necessidade de fornecer ferramentas e guias 

para uma adequada gestão de riscos em distintos tipos de situações e entidades, 

teve também uma expressiva evolução nos últimos anos, emitindo normas e 

guias, como o caso da COSO e a norma ISO 31000 de Gestão de Riscos. 

A norma ISO mencionada define administração de riscos como um conjunto de 

atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização em relação aos 

riscos.   

E quem é a pessoa ou o grupo de pessoas que na organização terão a 

incumbência na administração de riscos? 

Nesse sentido, o tema está em constante evolução, e varia segundo as regiões, 

tipos de organizações, tamanho, exigências de governança internas e externas, 

entre outras.  Em algumas organizações está nos níveis máximos da estrutura 

como seria o CRO (Chief Risk Officer), também se encontra como   Diretor de 

Riscos Corporativos, Diretor de Riscos e Seguros, Gerente de Riscos, Gerente 

(chefe) de seguros, Analistas e vários outros nome e posições no organograma. 

Na estrutura das organizações também variam os níveis de dependência e 

responsabilidade; assim pode ser nos níveis máximos da estrutura como 

comentado acima (CRO, Vice-presidentes, Diretores) ou em níveis inferiores, 

subordinado, por exemplo ao responsável da área financeira (mais comum); mas 

também é possível encontrar a função na área jurídica, compras, manutenção e 

até em auditoria. 

No Brasil, a administração de riscos; seja por razões culturais, de mercado, falta 

de interesse das organizações, prolongado monopólio estatal em resseguros, 

rígidos marcos regulatórios, falta de interesse das empresas componentes do 

mercado, entre outras, não permitiram uma evolução similar a observada em 
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outras partes do mundo, principalmente no hemisfério Norte, Austrália, Nova 

Zelândia. 

Mas, aos poucos, a situação está mudando. A abertura do mercado de seguros 

e resseguros, o consequente aumento das exigências das seguradoras, os 

riscos rejeitados, os desdobramentos, resultados e consequências dos grandes 

eventos (como Petrobras), exigências regulatórias e de governança estão 

colocando às organizações na necessidade de contar nas suas estruturas com 

especialistas que entendam tudo o que se relacione com seus riscos, suas 

proteções e suas consequências. 

Até 2002, no Brasil, o administrador de riscos nem figurava como função na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério de Trabalho e 

Emprego. Nesse ano, e por iniciativa da Associação Brasileira de Gerência de 

Risco (ABGR), foi feita uma inclusão na mencionada CBO, que já se apresenta 

como uma conquista significativa, mas ainda insuficiente para o nível e o 

destaque que esta função deve ter. A função está assim classificada: 

1421. Gerentes administrativos, financeiros, de riscos e afins, 

1421.10 Gerentes de riscos, Gerentes de seguro, Gerente de riscos. 

Descrição sumária: Exercer a gerência dos serviços administrativos, de 

operações financeiras e de riscos em empresas industriais, comerciais, 

agrícolas, públicas, de educação e de serviços, incluindo-se as do setor 

bancário.  Gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e 

serviços terceirizados de suas áreas de competência.  Planejam, dirigem e 

controlam os recursos e as atividades de uma organização, com objetivo de 

minimizar o impacto financeiro da materialização de riscos. 

Na situação atual, e considerando a importância e a evolução da função de 

administrador de riscos, é necessária uma urgente revisão da mesma na citada 

CBO. 
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B. Administração de riscos na atual conjuntura global  

Janeiro/2017 

Andrés Ricardo Holownia  

 

Novos desafios aparecem diariamente nas principais Diretorias das mais 

diversas organizações e para seus administradores. Em particular para fazer 

frente às difíceis e variáveis situações apresentadas comprometem a vida de 

suas organizações, sua competividade e seu futuro.  

Em nível macroeconômico pode-se mencionar uma série de situações com 

potenciais riscos que tiram o sono dos principais executivos das grandes 

organizações por todo o mundo e nesse contexto cabe-se mencionar: 

A. Riscos cibernéticos (Aqueles produtos de uso da tecnologia de 

informação, hackers); 

B. Riscos regulatórios e de compliance (sendo compliance obedecer às 

regras da lei, regulamentos internos e externos, requisitos de órgãos de 

controle); 

C. Terrorismo (atentados em Europa, USA e riscos de extensão a outras 

regiões com Sul-América); 

D. Crise de refugiados; Tensões no Oriente Médio e conflitos em Síria, 

Iraque, Iêmen entre outros; 

E. Saída de Inglaterra da Comunidade Europeia (Brexit); 

F. Problemas climáticos: alagamentos, furacões, tsunamis, El Niño e La 

Niña; 

G. A atual crise política e econômica no Brasil, o desdobramento dos 

inquéritos de corrupção envolvendo a quase toda a condução política; o 

sinistro de Mariana, etc. 

Como esses eventos crescem permanentemente, tanto em magnitude como 

complexidade, requer aprofundar a atenção dos administradores de riscos a fim 

de sua correta identificação através de seus processos, antecipando medidas de 

mitigação e transferência, assim como transformar riscos negativos em 
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oportunidades que gerem lucros, melhorando a competitividade e a 

sobrevivência das organizações a longo prazo. 

Administrar esses riscos requer que as organizações tenham sólidos sistemas 

de controles internos; sendo necessário também uma interação e colaboração 

intensa com os diversos “players” externos tais como corretoras, seguradoras, 

resseguradoras, advogados, avaliadores e internos tais como: as outras áreas, 

auditoria interna se existe. 

Tal esquema de gestão de riscos deveria contribuir com efetivas normas de 

cumprimento tanto interno como externo, o que evitaria ou minimizaria os riscos 

de sanciones legais dos órgãos fiscais e de controle os que poderiam impactar 

tanto as finanças como na imagem da organização. 

Adicionalmente, é importante destacar a efetiva utilização de indicadores de 

riscos e outros índices demonstrativos de gestão, para fazer frente aos desvios 

em tempo e forma, assim como controlar os resultados frente a seu apetite e 

tolerância aos riscos previamente definidos nos planos estratégicos, tácticos e 

operacionais. 

Como resumo, as organizações deveriam tomar as medidas necessárias para 

um melhor controle de seus riscos através de uma sólida e efetiva estrutura que 

permita: 

A. A Identificação de seus principais riscos, probabilidade de ocorrência e 

consequência. (Impacto económico, imagem); 

B. Definir e programar soluções de mitigação (redução, eliminação de riscos) 

e transferência (outras locações, plantas, fornecedores, cativas, seguros), 

assim como de retenção (franquias, risco total caso de eventos com alta 

frequência e baixo impacto, como por exemplo, danos materiais em 

veículos) visando seu apetite de riscos definido no plano estratégico; 

C. Definir o apetite de riscos visando à possibilidade de oportunidades, isto 

é: a organização se pode definir como tomadora de riscos ou 

conservadora visando evitar os mesmos; 

D. Definição clara das estratégias em relação a riscos e seu alinhamento 

com a estratégia global; 
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E. Estar em línea com as definições de governança e cumprimento; 

F. Crias mecanismos de controle e correção de desvios assim como de 

melhoria contínua. 

G. Assim, contar com uma estrutura eficiente não evitará a organização de 

estar exposta a riscos e suas consequências, mas estará, sem dúvida, 

melhor preparada para reagir e antecipar os mesmos, gerando soluções 

competitivas que melhorem sua sobrevivência a longa prazo. 
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C.  A importância do gerenciamento de risco profissional das 

instituições de saúde  

Julho/2017 

Felippe Moreira Paes Baretto e Bruna Malagoli Martino 

 

Um profissional, renomado cirurgião cardíaco, ao realizar delicada cirurgia, 

deparou-se com a ocorrência de fibrilação atrial, intercorrência passível de 

ocorrer e amplamente descrito na literatura médica, a qual se indica o uso de 

desfibrilador para que o evento cesse e a cirurgia possa evoluir. Ocorre que ao 

manusear o aparelho e iniciar a conduta de desfibrilação, percebe que o mesmo 

está descarregado, não sendo possível reverter o quadro tempestivamente, 

evoluindo o paciente com complicações e posterior óbito. 

Tal fato, infelizmente, ocorre com certa frequência, já que a modernidade trazida 

por equipamentos e instrumentos de ponta acarretou aos profissionais e 

instituições de saúde maiores responsabilidades, pois é obrigatório terem a 

plena consciência dos benefícios e prejuízos destes novos recursos, devendo, 

preventivamente, analisar cada risco e determinar a melhor forma de preveni-lo. 

Pequenas ações tais como a manutenção preventiva de equipamentos e 

treinamento dos funcionários são medidas simples que se mostram eficazes. 

Assim, como um piloto de avião, que deve fazer inúmeras checagens antes de 

decolar, todo profissional da saúde, antes de iniciar qualquer procedimento 

também deve verificar diversos pontos, tais como: confirmar o nome do paciente, 

confrontar o nome da droga prescrita e a que está manipulando, verificar se os 

equipamentos da sala, incluindo o foco de luz, o bisturi elétrico ou o desfibrilador 

estão em adequado funcionamento. 

Apesar dos profissionais envolvidos serem obrigados a realizarem tais 

checagens, a medicina fastfood acaba por coibir suas realizações. Assim, é de 

extrema importância que os estabelecimentos de saúde promovam mecanismos 

para reduzir as fontes de riscos, abrangendo cuidados com pacientes, 
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funcionários e acompanhantes, bem como os recursos e patrimônio da 

respectiva instituição. 

Vejamos abaixo, alguns trechos de decisões judiciais onde houve a condenação 

justamente pela ausência de cuidados básicos no gerenciamento de risco: 

“Autora foi internada para realização de cesárea e recebeu alta com queimadura 

na região dos glúteos –  Laudo pericial devidamente fundamentado - Dever do 

médico de acautelar-se sobre o bom funcionamento do aparelho (...)” –TJSP 

Relator: Luiz Antonio Costa; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 7ª Câmara de 

Direito Privado; Data do julgamento: 14/05/2015; Data de registro: 14/05/2015. 

Defeito no funcionamento de aparelho indispensável à realização do 

procedimento cirúrgico Negligência por parte do hospital ao não verificar 

previamente o perfeito funcionamento do aparelho (...)” – TJSP Relator: 

Paulo Eduardo Razuk; Comarca: Suzano; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito 

Privado; Data do julgamento: 25/02/2014; Data de registro: 28/02/2014. 

Nota-se que muito dificilmente consegue-se reverter decisões condenatórias tão 

categóricas, as quais demonstram a ausência de verificações básicas que 

geraram danos ao paciente. Possivelmente, a discussão, em sede de recurso, 

será tão somente na tentativa de se reduzir a condenação imposta. 

Vale ressaltar que além das implicações acima descritas, a ausência de 

gerenciamento de risco também acarreta grandes impactos securitários, tal 

como a elevação do risco e consequente valor de reserva a ser feito pelas 

companhias ao receberem um sinistro de tal natureza. 

Assim, diante do exposto, não restam dúvidas que o fortalecimento da cultura de 

gerenciamento de riscos profissionais dos estabelecimentos de saúde contribui 

sobremaneira para diminuição dos danos físicos e morais dos pacientes, como 

também mantém o equilíbrio financeiro das instituições e dos envolvidos nesta 

cadeia. 
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7. LIDERANÇA 

A.  Motivação: o combustível do sucesso  

Janeiro/2017 

Acácio Rosa de Queiroz Filho 

 

A motivação é o gatilho para a satisfação e o aumento da produtividade no 

trabalho. O líder é essencial para sentir o clima da empresa e elevar a moral da 

equipe, por meio do exemplo ou por ações direcionadas aos colaboradores.  

Como bem definiu o ex-presidente americano Dwight Eisenhower, “motivação é 

a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas 

querem fazer”.  

O grande desafio do gestor está em gerenciar diferentes perfis e até mesmo 

gerações. Como um maestro que comanda uma orquestra, o executivo é 

desafiado a reger os times, fazendo os profissionais se sentirem valorizados e 

reconhecidos por suas características. 

Para isso, é fundamental estar próximo das equipes e tratar individualmente cada 

funcionário. É o que aponta a pesquisa da consultoria Leadership IQ, segundo a 

qual trabalhadores que passam seis horas/semana com seus chefes diretos têm 

desempenho superior daqueles que mantém o vínculo por apenas uma hora por 

semana.  

Para ter sucesso, o líder deve se fazer presente, acompanhar a equipe, ser 

o exemplo e agir, quando necessário. Motivados, seus colaboradores serão 

o reflexo de suas atitudes e ajudarão a alavancar cada vez mais os 

resultados da empresa.  
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8. MERCADO 

A. O que as empresas esperam do líder em momentos de crise  

Setembro/2016 

Acácio Rosa de Queiroz Filho 

 

Figura fundamental nas empresas, o líder se torna ainda mais importante nos 

momentos de crise, onde tudo sai do seu equilíbrio natural e o planejamento 

traçado parece ficar mais distante em relação às metas. O líder, juntamente com 

sua equipe, é o responsável por definir como será o desempenho do negócio em 

meio às adversidades e por conduzir a equipe durante a turbulência, motivando 

e energizando todos os colaboradores. 

Para isso, o gestor deve ter muita clareza sobre a real situação da empresa, das 

metas que pretende atingir e de incutir um senso extra de otimismo entre os 

colaboradores.  

O melhor modo de fazer isso é valorizando, escutando e abrindo espaço para 

que todos possam opinar e contribuir para solucionar os desafios que se 

apresentarem. Também é importante dividir com o grupo experiências vividas 

anteriormente, cujas dificuldades sejam semelhantes às do momento atual. 

Em resumo, para semear dias melhores nesta seara de incertezas, o líder deve 

ser parceiro e transparente. Ouvir e ser ouvido. Motivar e ensinar a analisar a 

situação corretamente. Incutir o comprometimento com o trabalho e os negócios, 

bem como ter metas claras e objetivas, e que sejam factíveis, fazendo a 

centrífuga girar mais rápido do que o normal, e contando com a milha extra de 

todos que compõem a sua equipe.  
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B. Inovações no mercado de seguros 

Novembro/2016 

Francisco Galiza 

 

É sempre interessante observar o que os mercados seguradores de outros 

países estão fazendo, pois, a partir daí, poderemos ter ideias a serem aplicadas 

por aqui.  

A Insurance Europe é a entidade que representa as seguradoras européias. 

Seus números são expressivos, ao todo, 34 países, um milhão de empregos e 

quase US$ 1,2 trilhão de prêmios por ano. Em seu site, ela divulga um serviço 

bem interessante, denominado “Consumer Focus”, que lista as principais 

iniciativas na área de seguros, divididas por países e por assuntos, (ao todo, 

totalizam-se sete sites). Muitas vezes, as escolhas dos “cases” são institucionais, 

sem citar o nome de nenhuma empresa em particular. O que vale é a ideia em 

si. A seguir vejamos alguns exemplos. 

No tema produtos e serviços, na Holanda, a criação de um padrão de qualidade, 

outorgado por entidade independente, para aquelas seguradoras que atingem 

determinados parâmetros. Até agora, 25% das seguradoras já aderiram. Na 

Hungria, a criação de uma padronização de produtos em seguros residenciais, 

visando facilitar a transparência e a compreensão dos consumidores. 

O uso de telemática em seguro de veículos tem crescido no Reino Unido, 

podendo proporcionar diminuição de custos para aqueles segurados mais 

cuidadosos. Em outro tópico, a evolução da digitalização, onde, na França, o 

aviso de sinistros pode ser feito integralmente por smartphone. Iniciativas 

semelhantes também existem em outros países, como Bélgica ou Itália. Já na 

Finlândia, os avisos de sinistros, pela forma online, passaram de 32% (em 2010) 

para 58% (em 2014). 

No tema gestão de sinistros, em Malta, o desenvolvimento de padrões mínimos 

de atendimento no reparo de sinistros de automóvel. Na Hungria, a criação de 



212 
 

um centro de atendimento, por parte das próprias entidades representativas das 

seguradoras, visando com isso diminuir as queixas por sinistros.  

Na República Checa, a criação de aplicativos de celulares com funções 

educativas ou de prevenção de riscos. Por exemplo, avisando sobre riscos 

metereológicos, ou sobre viagens e a necessidade de cobertura para tal. Os 

exemplos são inúmeros, e continuam. 

Os outros tópicos falam em transparência e educação financeira, gerenciamento 

de riscos, combate à fraude, boas práticas de negócios. 

Assim, essa preocupação em tratar o seguro em uma abordagem institucional é 

algo muito interessante.  
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C. O seguro no Brasil: 10 anos ou mais de mudanças nos seguros do 

país com mais competitividade 

Setembro/2016 

Lúcio Antônio Marques 

 

Ao analisarmos o comportamento do mercado Brasileiro em relação a alguns 

países industrializados, vimos e continuamos a ver uma disparidade enorme na 

relação população x quantidade de seguros adquiridos. Nos Países 

industrializados o indivíduo tem pelo menos três tipos de seguro. Já no Brasil, a 

cada grupo de cem indivíduos, um possui seguro, sendo este obrigatório. 

Com o advento do Plano Real, o mercado começou a fazer sua mudança em 

termos gerais. A população passou a ter saldo mensal em suas contas e poupar 

através de um seguro. Aumentamos nossa participação na relação seguro x PIB 

e alcançamos um patamar de 5% ou um pouco mais hoje. 

Neste período as Companhias começaram a melhorar a qualidade de seus 

produtos, pois era necessário manter acesa a necessidade de trabalhar o nosso 

controle de qualidade. Com isso, reduziram-se os custos operacionais. 

Em 11 de setembro de 1.990, surge a Lei 80787, que vem tratar do Código de 

defesa do Consumidor. A História da defesa do consumidor no Brasil tem 

naquele código seu grande marco. Foram enviadas na época diversas sugestões 

para a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, sobre a temática da proteção 

e defesa do consumidor e os documentos de criação do Conselho Nacional de 

Defesa do Consumidor, além de seus relatórios de atividades e atas de reuniões. 

O consumidor passou a ficar mais exigente, a observar mais o que comprava, a 

ler todas as cláusulas, discutir assuntos que antes passavam despercebidos. As 

seguradoras começaram a instalar ouvidorias, considerando uma sugestão do 

órgão regulador que é o CNSP (Conselho Nacional de Seguro Privado) e o órgão 

fiscalizador do mercado, a SUSEP(Superintendência de Seguros Privados). 

Com isso, reduziu-se o número de reclamações, passou-se a dar mais atenção 

aos segurados.  
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O horizonte do mercado abriu-se de uma forma bastante positiva, o setor 

começou a promover palestras, simpósios e seminários sobre temas de 

interesse coletivo, tais como: controle da qualidade total, técnicas modernas de 

venda, o marketing aplicado com metodologia moderna, assuntos econômicos e 

financeiros, relações humanas no trabalho, motivação, entre outros. 

Neste período procuramos melhorar a nossa imagem, sempre desgastada nas 

colunas que tratam da defesa do consumidor, foram criados mecanismos de 

combate a essa praga chamada Fraude. O mercado então começou a fazer 

aquela mudança tão necessária. 

O mercado de resseguros começou a mudar com a quebra do monopólio e a 

abertura do setor. Ocorreram grandes mudanças na área, não em termos de 

aumento da receita, mas no surgimento de novos produtos e até redução de 

taxas de produtos ofertados. 

A competitividade ficou mais acirrada, beneficiando sobremaneira o consumidor. 

Acredito, portanto, que muita coisa mudou nestes dez ou mais anos no mercado 

de seguros. Porém, precisamos continuar crescendo, aumentando a poupança 

interna de longo prazo, levando ao ensino básico mais conhecimentos sobre 

seguro e sua importância na economia de um povo. 

O seguro tem uma função social bastante alta, pois é na morte de um ente 

querido, ou no roubo de um carro, ou até num incêndio, seja de sua moradia, de 

sua empresa ou da empresa na qual você trabalha, que o seguro aparece para 

minimizar os aspectos práticos e reparáveis que toda perda trás. 

Vale ressaltar que ainda existem falhas no mercado de seguros, uma delas é a 

necessidade de se criar um sistema de ouvidoria pós-vendas nas seguradoras, 

pois muitas vezes por falta de uma informação o segurado fica perdido sem 

saber o que aconteceu e a quem recorrer. Creio que um sistema bem 

segmentado de pós-vendas poderá beneficiar ainda mais o mercado de seguros 

corrigindo e aprimorando para a satisfação dos indivíduos assegurados. 
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9. PREVIDÊNCIA 

A.  O mal da contabilidade mental  

Março/2016 

Sérgio Rangel Guimarães  

 

Quando pensamos em proteção previdenciária, acabamos obrigatoriamente 

tendo que pensar em planejamento, nos veículos de poupança existentes e, 

principalmente, no estabelecimento de metas individuais de longo prazo. O 

problema é que as metas de longo prazo fazem parte de uma espécie de mundo 

fictício, hipotético, formado a partir de projeções futurísticas geradas pela nossa 

própria mente. Qual será a nossa situação daqui a 30, 40 ou 50 anos? Teremos 

uma vida autossustentável e independente sob a perspectiva econômica e 

financeira? E a nossa saúde, como estará? No fundo, sabemos que esse tipo de 

exercício mental pode nos causar certo desconforto emocional. Não é agradável 

imaginar a possibilidade de nos encontrarmos em situações de risco ou de 

vulnerabilidade. Assim, vamos levando o dia-a-dia evitando pensar em um dos 

mais importantes riscos sociais: a longevidade e os seus desdobramentos. 

Estabelecer metas de longo prazo não é algo tão simples. Além do desconforto 

emocional, existem outros ingredientes que dificultam a visão de futuro. No caso 

da previdência complementar, o fator tempo é um grande complicador. Sofremos 

do mal da urgência e detestamos ter que abrir mão de uma satisfação imediata 

(no presente) para alcançarmos um eventual ganho lá adiante (no futuro). 

Poupar e economizar são comportamentos muito recentes na história da 

humanidade. Apesar de nossa espécie ter surgido há 200 mil anos, somente nos 

últimos 6% da nossa existência deixamos de ser nômades caçadores-coletores. 

Nossos antepassados não possuíam geladeiras, não estocavam alimentos, 

muito menos se preocupavam em acumular alguma riqueza ao longo da vida 

para enfrentar os desafios da longevidade. A subsistência em prol da 

preservação da espécie era o máximo da preocupação. Para os nossos 

ancestrais do tempo das cavernas, a distância entre a vida e a morte era muito 

curta. A fim de garantir a sobrevivência, seu cérebro funcionava voltado para o 



216 
 

imediatismo: “Tenho medo que o tigre me pegue, vou correr”. “Tenho fome, vou 

caçar”. “Tenho sede, vou beber”... 

Pode parecer estranho, mas o imediatismo herdado dos nossos antepassados 

acabou se potencializando nos dias atuais. O mal da urgência é influenciado pelo 

contexto sociocultural da pós-modernidade. Nesse cenário, a visão de vida 

orientada para a construção de um futuro sustentável fica relegada ao segundo 

plano, uma vez que os principais valores da sociedade contemporânea estão 

voltados para a satisfação dos desejos e das gratificações de curto prazo. Por 

exemplo, queremos encontrar a “felicidade” a todo custo e de modo instantâneo, 

mesmo sem entender exatamente o seu verdadeiro significado. E o pior: muitas 

vezes acabamos agindo no presente, hipotecando nossos limitados recursos de 

forma equivocada, na frenética busca da felicidade baseada na aprovação 

social. Assim, vamos dando um jeitinho de concretizar os nossos desejos 

imediatos, comprometendo o nosso futuro. Em nome da urgência, preferimos 

entrar no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito e pagar juros 

exorbitantes a resgatar parte do dinheiro investido na caderneta de poupança ou 

em um fundo de investimento. Ou concordamos em pagar parceladamente 

aquilo que não podemos pagar à vista, comprometendo a nossa renda futura. 

Quem nos autoriza, nesse caso, é um viés denominado pelos estudiosos da 

economia comportamental de contabilidade mental (o conceito de contabilidade 

mental foi descrito pela primeira vez pelo economista comportamental Richard 

Thaler, em 1980, no artigo "Toward a positive theory of consumer choice", 

publicado no Journal of Economic Behavior and Organization). 

Acontece que a nossa contabilidade mental utiliza uma espécie de calculadora 

para fazer as contas, só que não tem precisão científica, nem opera com valores 

objetivos. Fazemos cálculos mirabolantes, que nos dão a falsa impressão de que 

o nosso “orçamento” vai fechar no fim do mês e que até vai dar para trocar o 

nosso smartphone, mas “desconsideramos” que estamos realizando as contas 

com o salário bruto e não com o salário líquido, por exemplo. E o pior é que essa 

calculadora é sempre tendenciosa: no final, ela dá um jeitinho de fechar as 

contas a favor das nossas gratificações imediatas. Fazer as contas “de cabeça” 

pode nos colocar numa fria.  
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Mesmo quem já tem um plano para o futuro, como a previdência complementar, 

não está imune à armadilha da contabilidade mental e pode, inclusive, ver 

frustradas as suas expectativas futuras. O fato de já estar contribuindo para um 

determinado plano previdenciário pode gerar um efeito tranquilizador, e, como 

consequência, a calculadora mental pode desconsiderar a necessidade de 

revisão periódica do nível contributivo. E, com o passar do tempo, as 

contribuições podem se tornar insuficientes para gerar um benefício compatível 

com as nossas necessidades futuras. Assim, o resultado lá na frente será a 

frustração. Contribuir com pouco e achar que o pouco vai resolver tudo é um 

sintoma do uso da calculadora mental no cenário da previdência complementar.  

Outra armadilha que pode surgir quando estabelecemos um planejamento de 

longo prazo é menosprezarmos os custos que envolvem a ampliação da nossa 

longevidade, como a elevação das despesas com medicamentos, plano de 

saúde, mobilidade e a possibilidade de depender de outras pessoas. O maior 

equívoco, neste caso, é a nossa contabilidade mental operar em regime de caixa, 

ao invés de operar em regime de competência. Contudo, o futuro é um 

compromisso inadiável e inevitável e, estejamos preparados ou não, um dia ele 

chega.  
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B. Previdência Privada não é partilhável em caso de dissolução de 

união estável  

Setembro/2017 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

Sob este título o site do STJ, hoje, 21/06/2017, traz estampada uma decisão na 

qual o instituto da Previdência Privada é destacado como uma das exceções da 

comunicação do regime de bens em sede de comunhão parcial em caso de 

dissolução de União Estável. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), tomada em julgamento de recurso especial interposto contra 

acórdão que negou a ex-companheira a partilha de montante investido em 

previdência privada fechada pelo ex-companheiro. 

Em que pese à notícia do Superior Tribunal de Justiça enfatizar que o caso em 

comento se trata de previdência privada fechada, impende ressaltar, que o 

mesmo entendimento se aplica também ao benefício oriundo de previdência 

privada aberta, ou seja, ambos os casos devem ser incluídos no rol das exceções 

do artigo 1.659, VII, do Código Civil de 2002 e, portanto, ser excluídos da 

partilha em virtude da dissolução de união estável, que observa, em regra, o 

regime da comunhão parcial dos bens. 

Consabido é de se considerar como sendo planos de previdência privada aberta, 

aqueles que são comercializados por bancos e seguradoras, e podem ser 

adquiridos por qualquer pessoa física ou jurídica. O órgão do governo que 

fiscaliza e dita às regras dos planos de previdência privada é a SUSEP- 

(Superintendência de Seguros Privados). Já os planos de previdência fechada, 

também conhecida como fundos de pensão, são planos criados por empresas e 

voltados exclusivamente aos seus funcionários, não podendo ser 

comercializados para quem não é funcionário daquela empresa. 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) é uma 

autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por 

fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1659
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No caso em tela, de acordo com as alegações da recorrente, a previdência 

privada é um contrato optativo e de investimento futuro, sendo uma das formas 

de acumulação de patrimônio. Por isso, segundo ela (recorrente), não haveria 

impedimento de resgate do dinheiro a qualquer momento pelo contratante, até 

mesmo em razão da natureza de ativo financeiro. 

O relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, não acolheu os argumentos. Para 

ele, a verba destinada à previdência privada fechada faz parte do rol de rendas 

excluídas da comunhão de bens previsto no artigo 1.659, VII, do CC/02, diz o 

sobredito site. De acordo com o dispositivo, excluem-se da comunhão as 

pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Para o 

ministro, a previdência privada fechada se enquadra no conceito de renda 

semelhante por tratar-se de uma espécie de pecúlio, bem personalíssimo. 

Neste sentido, também é o entendimento da professora Maria Helena Diniz, que 

ao comentar o inciso VII do artigo 1.659 do CC/02, concluiu: “Assim, se alguém, 

sendo beneficiário de montepio, vier a casar-se, essa vantagem pecuniária não 

se comunicará ao seu cônjuge, por ser uma renda pessoal.”1 

In casu, o relator salientou ainda que o benefício não poderia ter sido desfrutado 

no interregno da relação, considerando que o requerido nem sequer estava 

aposentado durante a relação. O ministro destacou também a importância do 

equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, pois admitir a 

possibilidade de resgate antecipado de renda capitalizada, em desfavor de uma 

massa de participantes e beneficiários de um fundo, significaria lesionar terceiros 

de boa-fé que assinaram previamente o contrato sem tal previsão. Explicou que 

“tal verba não pode ser levantada ou resgatada ao bel prazer do participante, 

que deve perder o vínculo empregatício com a patrocinadora ou completar os 

requisitos para tanto, sob pena de violação de normas previdenciárias e 

estatutárias”. 

Villas Bôas Cueva consignou ainda que, caso o regime de casamento fosse 

acrescentado ao cálculo, haveria um desequilíbrio do sistema como um todo, 

 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, 22. Ed. Saraiva, v. 5, p.165/166, 2007. 
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“criando a exigência de que os regulamentos e estatutos das entidades 

previdenciárias passassem a considerar o regime de bens de união estável ou 

casamento dos participantes no cálculo atuarial, o que não faz o menor sentido 

por não se estar tratando de uma verba tipicamente trabalhista, mas, sim, de 

pensão, cuja natureza é distinta”. 

Todavia, de forma totalmente diversa, é o pensamento da ilustre doutrinadora 

Maria Berenice Dias, ao comentar a parte excludente da comunhão de bens: 

“Absolutamente desarrazoado excluir da universalidade dos bens comuns os 

proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, Inciso VI do CC/02) 

e rendas semelhantes (art. 1.659, Inciso VII do CC/02). Injusto que o cônjuge 

que trabalha por contraprestação pecuniária, mas não converte suas economias 

em patrimônio, seja privilegiado e suas reservas consideradas crédito pessoal e 

incomunicável.”2 

No nosso juízo, é que tanto no contrato de seguro de vida, quanto na previdência 

privada, no caso morte, denominado pecúlio, o terceiro na condição que tiver 

com o segurador ou o participante, não tem qualquer direito sobre o valor 

aportado para esta modalidade contratual. 

É por isto que o inciso VII do artigo 1659 do Código Civil excepciona da 

comunhão “montepios e outras rendas semelhantes”, assim como determina sua 

impenhorabilidade nos incisos IV e VI do artigo 833 do Código de Processo Civil. 

Ambos têm a mesma natureza jurídica, pecúlio e seguro de vida. Os pagamentos 

são realizados aos beneficiários designados tanto pelo participante no caso da 

previdência privada como pelo segurado na hipótese de seguro de vida. 

A diferença existe quando na previdência privada se fala em renda, que é aquele 

valor pago ao beneficiário mensalmente, se constituindo uma obrigação de trato 

sucessivo. Neste caso, o benefício legado ao terceiro embora também não entre 

no rol sucessório sua natureza jurídica difere do pecúlio e do seguro de vida. 

 
2 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 11 edição, revista, atualizada e ampliada, Revista 
dos Tribunais, p. 317, 2016. 
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Estas são ligeiras considerações ao azo do tema ventilado na decisão acima 

comentada. 
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10. SEGURADORAS 

A. Os três potenciais que matam a eficácia do planejamento 

estratégico/BSC nas empresas de seguros  

Maio /2018 

Marcello Brancacci 

 

Olá! 

Antes de prosseguir com a leitura do breve conteúdo é importante sua reflexão 

sobre as seguintes questões de apoio no contexto da empresa de seguros que 

você atua ou até mesmo elaborar um paralelo hipotético, visando enriquecer a 

compreensão e possíveis conclusões que poderão auxiliá-lo (a) em eventuais 

alterações de rumo do seu negócio ou ainda nos padrões de conduta até então 

consolidados.  

Espero que o artigo seja útil a você! 

Reflita sobre as seguintes questões: 

• Aproveitar a energia criativa de todos os colaboradores é premissa 

relevante na sua empresa? As pessoas são percebidas como 

custos/recursos ou vantagem competitiva? 

• É possível gerar e garantir que todos conheçam a estratégia do negócio 

sem restrições? 

• O planejamento do negócio é elaborado considerando a perspectiva do 

cliente e mercado ou imposta com fulcro na visão e convicção dos 

sócios ou acionistas? 

• Existem metas para todos e clareza do propósito organizacional calcada 

em princípios de meritocracia e gestão para resultados? 

• Feedback e aprendizado contínuo são práticas valorizadas e 

estimuladas na organização para desenvolvimento efetivo das pessoas? 

Você já percebeu que fatores intangíveis possuem elevada relevância sobre a 

execução do planejamento e execução, e acertou ao pensar isso.   Acrescento 
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ainda que, a utilização da metodologia Balanced ScoreCard/BSC é 

potencialmente poderosa e inteligente na conjuntura do planejamento, mas 

sucumbe com enorme frequência diante da recorrente mediocridade na 

implementação. 

Adicionalmente, aos fatores intangíveis a amplitude formal do processo de 

planejamento estratégico com utilização do método Balanced ScoreCard/BSC, 

requer a incorporação de itens de controle mensuráveis.  Caso você atue em 

seguradora, terá de contribuir para a superação de metas como: receita de 

vendas, participação de mercado ou produto, lucro operacional, NPS (satisfação 

dos clientes), índice de reclamações e soluções, índice de performance na 

aceitação de riscos/emissão de apólices, agilidade na liquidação de sinistros, 

redução de custos, dentre outras.  Nessa perspectiva, então bastaria às 

empresas de seguros produzirem e desdobrarem metas para toda a organização 

como forma de garantir o sucesso da operação? O que significa sucesso?  

Vender e lucrar mais?   

E, podemos então concluir que o sucesso na geração e execução de um bom 

planejamento restringe-se a integração de componentes tangíveis e intangíveis?   

Não parece ser apenas isso... 

Seguradoras e corretoras de seguros ...        

Na esteira dos desafios do setor de seguros, não é ocioso adicionar outras 

reflexões de enorme relevância -, por vezes deixadas de lado -, ou até mesmo 

ignoradas no planejamento adotado por algumas seguradoras e corretoras. No 

caso, além dos quesitos tangíveis e intangíveis já mencionados, observe se a 

metodologia utilizada por sua empresa agrega outros componentes de valor; 

dentre os quais: 

• Sua seguradora/corretora busca superar os concorrentes tão somente 

através de inovações incrementais (melhoria de processos, agilidade, 

redução de custos e prazos), ou busca identificar e implementar novos 

atributos de valor ainda não percebidos pelos potenciais segurados? 
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• O atual portfólio de produtos reflete a perspectiva “de dentro para fora” ou 

“de fora para dentro”?  O plano atual é capaz de gerar novos seguros e 

serviços que crie efetivamente nova demanda ainda inexplorada?  

• Quais diferenciações efetivas estão presentes ou que serão 

materializadas em sua corretora/seguradora através do planejamento 

estratégico em vigor? 

 

Pense se alguns dos seguintes sintomas são realidade em sua empresa nas 

relações com os clientes: 

• Com frequência consultam outras congêneres antes, durante e depois de 

contratar o seguro; 

• Trocam de corretor/seguradora pela diferença ínfima de preços; 

• Demonstram que o seguro contratado é despesa ou “mal necessário”; 

• Evitam interações intermediárias durante a vigência, “fogem” do corretor. 

Se o segurado ou prospect não perceber o diferencial de valor; acredite, sua 

empresa disputará o mesmo espaço com os concorrentes e você será 

substituído sempre que alguém apresentar menor preço.  O seu planejamento 

agrega legítima alavancagem de valor ou apenas tenta fazer melhor o mesmo 

conjunto de atividades que a seguradora ou corretora concorrente já faz?     

A “síndrome da imitação sistêmica” é poderosa e gera cristalino “efeito cascata” 

não apenas na reprodução automática de novos seguros quando lançados por 

determinada seguradora, rapidamente, copiados por congêneres com preços 

menores, sem nenhum salto de valor.  Esse fenômeno se materializa também 

na elaboração no planejamento estratégico de seguradoras e corretoras, 

revestidos das mesmas práticas e desafios. No final das contas, se materializa 

o famigerado ciclo do “rouba monte”, o qual potencializa a rivalidade e disputa 

do mesmo território resultando em redução das margens dos negócios em face 

da não geração de nova demanda não identificada e inexplorada.  Ou será que 

corretores não reduzem comissão para não perder negócios? Seguradoras não 

oferecem descontos com o mesmo propósito?  Quando o valor não é percebido 

quem sofre é o preço, a margem e o lucro.    
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Se a organização de seguros que você integra não possuir modelo de 

planejamento que impulsione a sabedoria coletiva organizacional provavelmente 

deverá repensar com muita atenção a direção escolhida. Esse panorama não 

estimulará inovação de valor e diferenciação que sua corretora/seguradora 

necessita para desvencilhar-se da concorrência. 

Retornando à metodologia...        

O propósito não é explicar para você o que é Balanced ScoreCard/BSC, pois 

com alguns cliques na web você encontrará inúmeras definições e conceitos 

sobre essa fantástica metodologia criada por Robert Kaplan e David Norton em 

1992.  A intenção única é compartilhar percepções sobre projetos que me envolvi 

direta ou indiretamente ao longo de 25 anos e contribuir para o sucesso de 

iniciativas correlatas àqueles que desejam transformar suas organizações de 

seguros utilizando critérios que maximizarão resultados através das pessoas. 

Existem inúmeros cases comprovando a eficácia do método BSC para multiplicar 

os resultados de organizações de seguros em todo o planeta. Caso ainda 

desconheça a metodologia, recomendo que você pesquise e entenda os 

conceitos, pois contribuirá para entendimento dos aspectos aqui mencionados.  

Caso faça sentido para você, adquira o livro: A Estratégia em Ação Balanced 

ScoreCard -  Kaplan. 

Destarte o sucesso de várias implementações, permanece uma questão ainda 

em evidência: por que várias organizações fracassam na implementação?  

O propósito desde artigo é justamente gerar reflexões sobre as razões do 

insucesso da implementação em várias empresas.   Não é demasiado 

acrescentar que são diversas as explicações práticas adicionais que merecem 

abordagem no conjunto das motivações recorrentes relacionadas ao fracasso, 

mas abordarei tão somente três aspectos específicos: Crença no capital humano 

e cultura organizacional; Criação e desdobramento dos objetivos; O significado 

do cliente e aprendizado. 

1. Crença no capital humano e cultura organizacional 
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São vários os conceitos que regem o BSC, sendo a busca contínua pela 

superação de metas - em todos níveis -, premissa importante que se desenvolve 

através do amplo compartilhamento de informações, envolvimento, incentivos e 

reconhecimento, visando a maximização da performance em ambiente de 

elevada energia criativa, aprendizado e crescimento.  A conjuntura do mercado 

segurador, altamente competitiva, potencializa sobremaneira os desafios 

exigindo o máximo de aproveitamento das habilidades e competências 

existentes. Não existe espaço para desperdício. A palavra de ordem é inovar e 

gerar valor continuamente. 

O trabalho em equipe é pressuposto básico para o sucesso do BSC e requer 

ruptura da hierarquização rígida e centralizada. O erro – quando ocorre -, é 

percebido como oportunidade de aprendizado, inexistindo culpa daqueles que 

tentaram acertar e fazer o melhor com vistas aos objetivos globais.  

No paradigma tradicional pessoas são percebidas como recursos, em algumas 

organizações como “headcount”.  Ou seja, são custos, meros executores de 

tarefas e “incapazes” de criarem e proporem alterações na conjuntura de 

negócios, quiçá sugerirem melhorias em atividades básicas do cotidiano.  

A prevalência cultural no aludido modelo reafirma – mesmo de forma oculta -, 

que gestores são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento do negócio, 

aprimorar processos e garantir o atingimento dos resultados. Os colaboradores 

cumprem ordens sob supervisão efetiva, pois não são “pagos para pensar”. 

Nesse contexto, somente um grupo restrito seria detentor de “inteligência 

suprema”; os demais são peças de uma engrenagem sistematicamente 

substituídas para não prejudicarem o funcionamento do todo.  

O primeiro “desastre” ocorre quando empresas ainda posicionadas no 

paradigma tradicional, buscam a implementação do BSC sem antes 

movimentarem pilares culturais, o que constitui patente antagonismo entre a 

cultura organizacional x princípios do BSC.    

No caso, em face da realidade descrita, frequentemente será necessário 

identificar um “culpado” pelo insucesso, e ele já tem um nome, será o próprio 

BSC, nunca a alta administração.    
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2. Criação e desdobramento dos objetivos 

Será necessário criar um sistema para formulação da estratégia que assegure o 

alinhamento dos objetivos estabelecidos com a missão e visão da organização, 

possibilitando o desdobramento das diretrizes para todos os níveis da 

organização através de metas claras, desafiadoras e factíveis. 

Se o processo de implementação do BSC for excelente, a concepção das metas 

setoriais e individuais através de negociações ativas e envolventes, permitirá a 

inclusão de novas “mentes e corações” no negócio. Trata-se de condição 

essencial para engajamento de todos no paradigma de gestão orientado ao 

cliente. Com frequência - nesta etapa -, serão observadas e geradas novas 

conexões entre os propósitos da organização x propósitos pessoais e vice-versa. 

É muito comum, profissionais de elevado potencial que se sentiam excluídos ou 

não valorizados voltem a “jogar no time”, com expectativa inclusiva no contexto 

do negócio.  Da mesma forma, alguns; em eventual “zona de conforto”, se 

sentirão incomodados e atuarão para desestabilizar a implantação do BSC. 

A experiência mostra a necessidade de sensibilização organizacional prévia, que 

reafirme -  sem restrições -,   que a introdução de metas representa avanço 

institucional fantástico, possibilitando meritocracia e justiça nas avaliações de 

desempenho e reconhecimento.  Tal sensibilização é de relevância extrema para 

evitar “queimar a largada”. Caso as pessoas identifiquem o método como 

ameaça, certamente o BSC será projeto natimorto na organização. 

O novo panorama organizacional ainda exigirá comunicação clara sobre a 

evolução das metas, além dos controles necessários com absoluta isenção e 

transparência.  A geração dos painéis “Gestão à Vista” objetivam, equacionar tal 

necessidade.  Os controles são essenciais, mas não estarão acima da confiança 

estabelecida entre pessoas. O desafio que doravante se estabelecerá com o 

BSC buscará a superação das metas em ambiente de celebração e aprendizado 

contínuo. 

O segundo “desastre” na implementação do BSC ocorre em empresas que não 

estão preparadas e maduras para criação dos objetivos estratégicos, até mesmo 

reafirmar a própria visão e missão, como também restringem fortemente o 
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compartilhamento das informações até então acessíveis tão somente ao 

chamado board da empresa. Essa condição agride mortalmente os pressupostos 

para sucesso na implementação do BSC, contribuindo para o fracasso da 

iniciativa. 

 

3. O significado do cliente e aprendizado 

A construção da arquitetura estratégica de sucesso deve considerar o cliente 

atual e potencial como foco principal e fonte primária para sobrevivência e 

expansão do negócio.  No BSC a perspectiva de mercado e clientes objetiva a 

estruturação das metas específicas para o “bloco” clientes, vinculadas 

diretamente aos objetivos globais e devidamente desdobradas para áreas e 

colaboradores diretos ou indiretos que contribuam para a obtenção dos 

resultados. Em seguradoras e corretoras, notadamente são equipes de 

marketing, vendas, produtos, sinistros e assistências, mas não apenas, pois 

qualquer interação com o cliente é valorizada como oportunidade. 

Tal conceituação exige colocar o cliente no topo da pirâmide organizacional, 

todas as ações internas devem priorizar as necessidades dos clientes e 

antecipá-las. Ainda cabe acrescentar a amplitude da definição de “cliente”. Não 

se trata apenas quem contrata o seguro, mas também a sociedade e o mercado 

que a organização está inserida.  A implementação da perspectiva torna-se 

natural em modelos de governança flexíveis, capazes de adaptar pessoas e 

processos às expectativas externas.  São empresas aptas a coproduzir 

proteções em conjunto com os clientes agregando valor em tudo que fazem com 

autonomia e experimentação constante. 

As organizações de seguros orientadas ao cliente incorporaram ainda nos 

objetivos estratégicos o compromisso de transformar a vida dos clientes, 

colaboradores e acionistas.  A adoção da inovação constante com novas 

tecnologias e modelos de negócios não é opção, mas todos devem pensar e agir 

de forma integrada e colaborativa.  No bojo da inovação, enxergam que as 

mudanças internas devem ser resultantes dos anseios externos percebidos ou 
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não, gerando novos mercados, oportunidades, produtos e soluções de forma 

constante e recorrente.  

Os colaboradores são percebidos como agentes de transformação, contribuem 

na elaboração dos planos de ações, assumem responsabilidades claras, 

participam ativamente do contexto organizacional. São equipes multifuncionais 

e multe competentes que adotam feedbacks dinâmicos, que reforçam o 

propósito de crescimento coletivo sobrepondo o individual. Tornam-se intra 

empreendedores, com forte sentimento de “dono”, independente da função ou 

do cargo exercido. Todos são efetivos colaboradores para o atingimento dos 

objetivos, não apenas alguns. 

O terceiro “desastre” na implementação do BSC é observado nas 

organizações/empresas de seguros que consideram o cliente como “mal 

necessário”.  São entidades pouco flexíveis, dominadas pelo viés egóico que 

sustenta um modelo de planejamento concebido de “dentro para fora”, na ilusão 

do “externo” se adaptar ao “interno”. Tais organizações praticam o modelo top-

down sem comunicação e espírito colaborativo, reproduzindo os planos de 

trabalho de maneira quase hipnótica e recorrente. 

A patente miopia que reafirma a reprodução dos mesmos modelos de 

planejamentos estratégicos orientados apenas às “inovações” incrementais 

internas, são por vezes percebidas, como conquistas visionárias à vista dos 

agentes internos, mas - no final das contas-, são “planejamentos estratégicos 

sem estratégia”. Tornar-se-ão apenas placas penduradas nos elevadores cujos 

colaboradores e stakeholders desconhecem a essência. 

Tais organizações produzem modelos que perseguem tão somente resultados 

financeiros, incapazes de compreender que o lucro é resultado da gestão eficaz 

das demais perspectivas previstas do BSC ao longo da jornada – o que poderia 

evitar surpresas no fechamento do balanço. 

A reflexão central...      

Não obstante as transformações ambientais, avanço tecnológico de magnitude 

e espantosa rapidez, inexistem evidências que mitiguem a relevância das 

pessoas nas organizações. Essa é a razão central que sustenta - mais vivo do 
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que nunca -, o método Balanced ScoreCard/BSC,   independente do porte da 

seguradora ou corretora, objeto de implantação da metodologia. 

A metodologia reafirma-se extraordinária para gerar e maximizar resultados, 

conectando propósitos pessoais com os organizacionais, além de potencializar 

o aprendizado e capital humano nas organizações e contribuir para defenestrar 

os improdutivos contumazes ou desconectados com os propósitos da 

organização. 

Lideranças atuais – com maior frequência - mostram-se incapazes de 

estabelecer clareza das expectativas da organização.  O famigerado “mundo 

corporativo” apresenta-se cada vez mais tóxico e predatório. Existe a prevalência 

da insatisfação larga e oculta nas organizações e o trade-off tempo-salário 

reveste as relações com assombrosa presença nas relações 

empregador/colaborador. 

Parece evidente que parcela significativa dos colaboradores “entrega” parcela 

pífia do potencial efetivo de realização.  Na outra banda, estariam as 

organizações criando condições para reverter esse cenário com justiça, 

valorização e transparência?   

Estaríamos vivemos num teatro corporativo - espécie de big-brother -  que induz 

relações calcadas na mentira em detrimento do estimulo e reconhecimento do 

desempenho? 

O prazer da conquista, superação e celebração são cada vez menos notados 

nas organizações.  A meritocracia – com frequência – é substituída pela 

adulação nas relações empresariais e pessoais, ampliando o espaço da 

mediocridade e desídia, que por vezes resultam em potenciais injustiças em 

detrimento daqueles que tão somente desejam um ambiente propicio atuar no 

máximo padrão de desempenho. 

Existe uma “patologia” crônica presente nessas relações? 

A metodologia do Balanced ScoreCard/BSC pode ser um remédio?  

Reflita...  

São pessoas que fazem a diferença!   
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O método mostra o caminho! 
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11. SEGURO DE AUTOMÓVEL 

A. Seguro de automóvel  

Setembro/2017 

Marcello Brancacci 

 

Os 4 fatores pouco conhecidos sobre eficiência operacional das 

seguradoras que influenciam no valor do seguro 

A percepção da sociedade brasileira denota convicção sobre custos elevados 

para contratação de seguro de automóvel. Trata-se de paradigma histórico que 

se agrava no contexto de profunda crise econômica a qual impõe restrições de 

consumo e forte controle de despesas pelas empresas e famílias.  Em 

maio/2017, de acordo com dados da Serasa Experian, são 61 milhões de 

brasileiros inadimplentes, confirmando a dificuldade da população em honrar os 

compromissos financeiros. 

No mesmo bojo é notória a dificuldade em pagar o prêmio do seguro, gerando 

novas práticas do consumidor em pesquisar preços e opções de mercado. Na 

outra banda, as seguradoras buscam meios de atender as expectativas e 

garantir o melhor custo-benefício, evitando a fuga de clientes, perda de 

faturamento e melhoria dos níveis de serviços.  O desafio é enorme. 

A conjuntura reafirma a importância da maximização da eficiência operacional 

das seguradoras com vistas ao incremento contínuo da produtividade em toda a 

cadeia operacional. Eventuais desperdícios ou ineficiências são anomalias que 

não comportam espaço na operação, diante da impossibilidade de carregamento 

no preço final. 

Nesse contexto, destacam-se quatro macros atividades pouco conhecidas que 

influenciam nos resultados das carteiras de automóvel e que integram o grupo 

de responsabilidades tradicionalmente alocadas no departamento de sinistros 

das seguradoras como parte do complexo ecossistema de gestão do seguro de 

automóvel, notadamente sinistros. 
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1. Sub-rogação de direitos 

Sempre que a seguradora indeniza o segurado em decorrência de um risco 

coberto poderá perseguir o ressarcimento perante o causador quando 

devidamente identificado, conforme reza a apólice. Evidentemente que, quanto 

maior o montante recuperado, mais relevante será a contribuição para o 

resultado do produto. 

• Ocorre que a execução eficiente da cadeia de atividades necessárias não 

é tarefa simples. Existem fatores diversos que podem prejudicar essa 

operação.  Dentre os principais, destacam-se: 

• A legislação não prevê punições severas para dívidas civis, salvo 

situações excepcionais; 

• A maioria dos proprietários de veículos no Brasil não possuem seguro de 

responsabilidade civil, minimizando as tratativas de reembolso entre 

congêneres, onerando o processo e culminando em resultados 

incipientes;  

• O desemprego e economia informal prejudicam acordos extrajudiciais, 

pois muitos causadores receiam assumir parcelamentos em longo prazo 

junto às seguradoras. Da mesma forma, resta prejudicada a 

demonstração formal de renda como insumo probatório para instrução de 

possível cobrança judicial; 

• Não é ocioso ressaltar casos de inequívoca intenção dos causadores em 

quitar o ônus contraído os quais não encontram eco na política de 

parcelamento das seguradoras, por vezes pouco flexível; 

• Os custos de cobrança são elevados, desestimulando investimentos nas 

estruturas operacionais, pesquisas para localização e negociações das 

cobranças pelas seguradoras e prestadores de serviços; 

• A prova documental acerca da culpabilidade em acidentes de trânsito é 

por vezes fragilizada. A elaboração de boletins de ocorrência 

acompanhados de testemunhas arroladas é procedimento pouco 

praticado; 
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• Não obstante a patente morosidade judicial, são muitas as causas 

promovidas pelas seguradoras com êxito na condenação, todavia a 

execução por vezes não ocorre pela insuficiência econômica do devedor. 

No caso, o ônus geral recai sobre o segurador que assume as despesas 

inerentes. 

 

A construção de políticas alinhadas à realidade social e associadas a 

flexibilização das cobranças administrativas ocorridas imediatamente à 

indenização promovida, resultam em melhores resultados globais nessa 

atividade. 

 

2. Gestão das reservas de sinistros 

Os sinistros avisados devem ensejar pronta composição de reserva financeira 

para eventual indenização, incluindo eventos ocorridos e não avisados, 

conforme normas regulatórias. No caso de automóvel, fatores diversos 

modificam constantemente os apontamentos iniciais, cuja dinâmica exige 

agilidade e intenso controle operacional, e, quiçá; automação. 

Na prática, o estoque de reservas deve refletir com maior precisão os 

compromissos previstos, respeitando ainda os prazos de composição no mês de 

notificação da ocorrência, além de outros controles pertinentes.  

Considerando que frequentemente ocorrem inclusões de novos orçamentos, 

glosas, encerramentos, reaberturas, sinistros avisados que não são indenizados 

e desistências de reclamações. Caso a seguradora não monitore de forma 

constante e assertiva o conjunto das movimentações e encerramentos os 

resultados apurados poderão ser impactados. 

A administração das reservas de sinistros envolve outros fatores diversos, 

impondo efetiva gestão em elevado padrão de desempenho e controle 

constante, mormente realizado com enorme eficácia pelo segurador. 

 

3. Recuperação de veículos furtados, roubados e venda dos salvados 
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Pelo exercício da sub-rogação de direitos após indenizar o segurado pela perda 

total do veículo, caso ocorra à recuperação do objeto segurado, será o mesmo 

entregue a seguradora pelo consequente comercialização. 

O desafio para mitigação dos prejuízos é estabelecer padrões de execução que 

culminem no incremento das recuperações dos veículos desaparecidos, bem 

como a maximização dos valores de venda dos bens advindos das 

recuperações, incluindo salvados resultantes de colisões, incêndios e demais 

eventos. O conjunto de atividades executados com eficiência produzirá receitas 

relevantes que contribuirão para o equilíbrio dos resultados. A experiência 

demonstra que a celeridade nos processos de desembaraço documental dos 

veículos recuperados perante as autoridades, bem como demais políticas 

institucionais, são fatores que auxiliam na preservação dos bens recuperados e 

consequente valor comercial.  

A notória realidade ratifica o elevado índice de roubo e furto de veículos no país, 

castigando a sociedade com evidente impacto nos custos do seguro. Debalde 

tentativas diversas, autoridades operam com padrões reduzidos nas apurações 

e confirmações de autoria, além de incipiente recuperação dos bens subtraídos. 

A efetivação de adequados acordos para a venda direta de salvados, leilões, 

custos de armazenamento e conservação dos bens também são aspectos de 

grande relevância sobre os resultados e representam grande interesse das 

seguradoras na execução com zelo e redobrada vigilância. 

 

4. Negociação dos custos de reparação – perdas parciais 

Como é de sabença o conserto dos veículos sinistrados é executado por oficinas 

mediante liberação das seguradoras quando do reconhecimento da cobertura.  

Considerando que a maior fatia de eventos ocorridos refere-se à perda parcial 

dos veículos, o montante de indenizações é relevante e requer, a implementação 

das melhores práticas de negociação, execução e controle. 

Alguns dos principais fatores de influência sobre os resultados operacionais: 
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• Credenciamento de oficinas: através de concentração de serviços 

existe maior possibilidade de negociação de condições diferenciadas de 

custos de mão-de-obra e peças, além de menor despesa operacional em 

deslocamentos e vistorias; 

• Direcionamento para oficinas credenciadas: políticas de incentivos os 

clientes optarem pelas oficinas, tais como: descontos em franquia, 

serviços de busca e entrega, dentre outros; 

• Monitoramento dos níveis de serviços: acompanhamento da execução 

dos reparos que resultam em maior tranquilidade para os clientes e 

confirmação de indenizações em consonância com os orçamentos 

aprovados; 

• Fornecimento de peças: alternativa de eventual redução dos custos de 

aquisição que poderá proporcionar maiores descontos. Trata-se de 

prática que requer eficiência operacional e logística. Carece de profunda 

avaliação do custo/benefício. 

A eficiência operacional das seguradoras é um dos fatores que contribuem para 

a definição dos valores do seguro – mas não a única – que explica por que 

diferentes companhias praticam diferentes preços em veículos do mesmo 

fabricante e modelo. O momento é muito propício para questionamento de 

padrões globais de operações e quiçá produzir disrupção e geração de novos 

paradigmas. 

A incorporação de valores adicionais que gerem valor e inovação na relação com 

stakeholders e sociedade demonstra representar não mais um diferencial, mas 

atributo básico para sobrevivência. 
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B. A nova legislação sobre o seguro popular de automóvel  

Julho/2016 

Voltaire Giavarina Marensi   

 

A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, através da Resolução 336, 

de 31 de março de 2016, lançou o denominado seguro popular de automóvel. O 

critério estabelecido pelo legislador, sem dúvida, irá baratear o seguro tradicional 

de automóvel, uma vez que este tipo securitário consiste na utilização de peças 

usadas oriundas de empresas de desmontagem, objetivando a recuperação de 

veículos sinistrados com esta forma de cobertura de um bem móvel. 

A exemplo do microsseguro, a meu juízo, acho esta normatização bastante 

coerente com os dias que estamos vivendo. Assim penso em razão de que todo 

o bem em risco - e o automóvel é um bem que coloca em risco não só bens 

materiais, mas, também, a vida humana - pode ser minimizado pelo seguro, que 

foi criado com o intuito de cobrir o infortúnio. 

Na mesma esteira do seguro tradicional de automóveis, foi criada a modalidade 

de "valor de mercado referenciado" e a modalidade de "valor determinado". O 

primeiro, garante ao segurado, no caso de indenização integral, o pagamento de 

quantia variável, determinada de acordo com a tabela de referência 

expressamente indicada na proposta de seguro, conjugada com o fator de ajuste, 

em percentual a ser aplicado sobre o valor de cotação do veículo na data da 

liquidação do sinistro. 

A outra modalidade, vale dizer, do "valor determinado" garante ao segurado, no 

caso de indenização integral, o pagamento de quantia fixa, em moeda corrente 

nacional, estipulada pelas partes no ato da contratação do seguro. 

Pois bem. Entendo que a modalidade do "valor determinado" além de mais fácil 

liquidação no momento do sinistro, traz ao segurado maior garantia sem os 

aborrecimentos que a outra modalidade acarretou aos segurados, que tanto 

abarrotaram os nossos tribunais em uma série de interpretações díspares. 
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Além da indispensabilidade do corretor de seguros para "ajudar" os segurados 

quanto aos termos das condições contratuais é conditio sine quo non deste novo 

tipo contratual a especificação no contrato da rede referenciada de oficinas ou e, 

aí, cuida-se de obrigação alternativa (conforme Artigos 252 e seguintes do 

Código Civil), de oficina de livre escolha do segurado, bem como a utilização de 

peças usadas para conserto do veículo sinistrado. 

De outro giro, a proteção contratual está presente nesta legislação (Artigo 46 do 

CDC ) quando disciplina que a oferta, a apresentação e a utilização de peças, 

conjunto de peças ou serviços que incluam, total ou parcialmente, peças 

oriundas de desmontagem devem assegurar ao destinatário, rectius, aos 

segurados, informações claras, suficientes e destacadas acerca da procedência 

e das condições do produto (Artigo 11 da Resolução nº 336/2016). 

De sua vez, no parágrafo único do sobredito artigo 11, da recente legislação, a 

resolução obriga as seguradoras a incluir no orçamento de reparo do bem 

sinistrado a relação de peças utilizadas, assim como aquelas compatíveis com 

as condições do produto ofertado. 

Para dar seriedade a este tipo de produto oferecido aos segurados, a resolução 

em comento exige a obrigatoriedade da seguradora "firmar contrato com 

empresa de desmontagem registrada perante o órgão executivo de trânsito do 

Estado em que atuar ou do Distrito Federal", conforme a Lei nº 12.977, de 20 de 

maio de 2014 (Bis in idem, art. 12). 

A situação acima retratada, em verdade, reflete a plena confiabilidade nesta 

modalidade de seguro, pois afasta de vez a utilização de peças oriundas de furto 

de automóveis já que elas são devidamente identificadas com código de barras 

nos respectivos Detrans, aliás, constituindo-se num sistema único de vigilância 

desta instituição. 

Ademais, todos sabemos os cuidados que devemos ter na utilização do 

automóvel. “Os crimes de Trânsito e sua Impunidade”, matéria inexa em um dos 

livros que escrevi em relação ao contrato de seguro (ler mais em O Seguro, a 

Vida e sua Modernidade, 2ª Edição, Lumen Juris, pág. 143), pois o automóvel 

continua na berlinda de uma das principais causa mortis. 
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Por fim, no meu entender, este novo seguro popular de automóvel vai colmatar 

uma brecha que existia em nosso meio, quando milhares de automóveis, quer 

de pequeno valor econômico, quer de muitos anos de uso que sofrem desgaste 

com o tempo colocam em risco bens de valor econômico elevado.  



240 
 

C. A questão da embriaguez frente à nova lei  

Julho/2018 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

No meu livro “O Seguro a Vida e sua Modernidade”, sob o título A lei Seca, a 

Vida, seus Benefícios e suas Contrariedades, disse a certa altura: 

“A polêmica legislação entrou em vigor recentemente e, abruptamente, as 

famílias brasileiras se viram coagidas a implementarem mudanças radicais em 

seus costumes praticados há mais de um século pelas gerações anteriores. 

Hoje, diversões como: tomar aquela “cervejinha” no bar com amigos na saída do 

trabalho; fazer aquela confraternização em que o brinde com um drink se faz 

essencial; ir ao jantar romântico no restaurante predileto do casal regado com 

um bom vinho: só são possíveis se não houver a combinação com direção.”1 

Imaginem agora frente à lei 13.546, de 19 de dezembro de 2017! 

Em seis artigos esta Lei recrudesceu e tornou impraticável os costumes acima 

exemplificados. Legem habemus! 

Esta Lei alterou a de número 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), para dispor sobre crimes cometidos na direção de veículos 

automotores. 

A principal alteração, vale dizer, a meu sentir, o ponto nodal, diz respeito ao 

acréscimo do § 3º ao artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: 

“Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer 

outra substância psicoativa que determine dependência: 

Penas – reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.” 

Da mesma sorte, o artigo 4º da sobredita Lei acrescenta no artigo 303 do Códex 

de trânsito o parágrafo 20, que determina “reclusão” quando o agente sob 

 
1 Marensi, Voltaire, Obra citada, 2ª edição, Lumen Juris, pág. 233. 
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influência de álcool ou de outra substância psicoativa determine dependência e 

do crime praticado resulte lesão corporal de natureza gravíssima. 

Esta matéria ganha magnitude, quando tal circunstância se transfere para o 

seguro de automóvel, notadamente diante do que se encontra previsto no artigo 

768 do nosso Código Civil, assim redigido: “O segurado perderá o direito à 

garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 

Dessarte, as seguradoras certamente vão negar cobertura ao automóvel 

segurado, como antes da Lei em comento já vinham fazendo em razão do 

preconizado “jargão” do fato em si – dirigir embriagado – constituir negativa de 

indenização securitária. Nesta esteira, o Código Civil Comentado sob a 

Coordenação do ministro Cezar Peluso, ao discorrer em relação ao artigo acima 

que trata do agravamento do risco, acentuava: 

“Por fim, a consequência para o caso de agravamento, de que ora se cuida, é, 

segundo está no texto legal, a perda, pelo segurado, da garantia contratada, 

decorrente a rigor, da resolução culposa do ajuste, livrando-se o segurador da 

obrigação de pagar o valor do seguro por sinistro que se tenha dado após a 

alteração do estado de coisas, depois do agravamento do risco.”2  

Enfim, resta uma percuciente e detalhada análise do tema, esperando-se que 

novas decisões sejam exaradas com o decurso do tempo objetivando saber se 

o risco em tela minimizará, ou não, o custo do seguro com a redução dos 

acidentes de trânsito. É o mínimo que se espera com a recente lei trazida à lume 

no final de mais um ano! 

  

 

 

  

 
2 Código Civil Comentado, Coordenado citado, 4ª edição, Manole, pág. 784. 
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12. SEGURO DE PESSOAS 

A. A retração econômica e os seguros de pessoas  

Janeiro/2016 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Uma tendência tem dominado os comentários nas mídias: O ano de 2016 será 

um período de cintos apertados. 

A despeito de todo o clima negativo que permeia as projeções para a economia 

brasileira, o fato é que em tempos de vacas magras a criatividade e o 

planejamento são as melhores armas para enfrentar situações difíceis, e nisto a 

indústria de seguros tem se mostrado proficiente em iniciativas e resultados. 

É fato que a percepção da população em geral, em relação à capacidade do 

Estado em estabelecer e perpetuar situações de auxílio à economia tem se 

mostrado reduzida, incentivando famílias e empresas a buscarem proteção por 

diferentes meios, sendo um deles a securitização dos riscos a que estão 

expostos. Os seguros de pessoas são um destes instrumentos. 

Neste sentido, a FenaPrevi tem, inclusive, desenvolvido programas de educação 

financeira para estimular a conscientização das pessoas no sentido de se 

protegerem. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2015 a economia retraiu-

se 1,6%, quando comparada com o mesmo período de 2014, contudo, seguindo 

a regra dos últimos anos os seguros de pessoas (incluindo produtos de 

acumulação) continuaram a se expandir e acumularam no mesmo intervalo de 

tempo uma taxa positiva de 11,6%. 
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Segundo os levantamentos mais recentes, o percentual de participação nesta, 

cada vez mais relevante, modalidade de seguro é de quase 5% da população 

brasileira, então, há ainda um grande contingente de seguráveis a ser 

conquistado. 

Se utilizarmos o PIB como referência, os seguros coletivos (VG e APC) 

representam algo como 0,05% no Brasil, enquanto que no continente europeu 

este número chega próximo a 4%. 

Mundialmente, o faturamento dos seguros “Life” abrange aproximadamente 50% 

da produção deste mercado, considerado este percentual seus vários ramos. Por 

aqui, os Seguros de Pessoas alcançam cerca de 18% da composição dos 

prêmios totais do mercado. 

Abrindo a composição deste segmento, veremos que as grandes vedetes são as 

modalidades de Vida Individual, Prestamista (apesar da retração do mercado de 

crédito) e Acidentes Pessoais Coletivo. Os ramos de Auxílio Funeral, Seguro 

Viagem, VGBL e os planos das EAPP também despontam com movimentação 

expressiva de valores. 

Ainda como exemplo de ações inovadoras, o mercado de seguros por meio das 

comissões técnicas das federações tem trabalhado em um novo produto 

conhecido como “Universal Life”. Nele, uma parte do prêmio serve para 

coberturas de risco (como morte e invalidez) e o restante é acumulado e 
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capitalizado, gerando pecúlio ou renda. Outro produto que está em vias de 

comercialização é o VGBL Saúde, que mediante acumulação de contribuições 

se destina a arcar custos com planos de saúde e gastos correlatos. 

Mesmo que o cenário para os seguros de pessoas aponte para resultados 

positivos, este segmento não está protegido dos efeitos do ambiente negativo 

que se apresenta para a economia. 

Ainda que pessoas e empresas tenham elevado sua percepção e iniciativas 

quanto a riscos pessoais, dentro desta mesma tendência as priorizações de 

“gerenciamento de risco”, caso a caso, certamente tornarão algumas das 

modalidades de Seguros de Pessoas menos preponderantes que outras, 

observadas as necessidades das empresas e da população em geral, com 

potencial de gerar impacto negativo sobre a performance da atividade. 

Apesar do cenário de crise anunciada, o conjunto dos esforços no sentido do 

controle da inflação, da expectativa de elevação do mercado de emprego entre 

as pequenas e médias empresas e a elevação da escolaridade média podem 

auxiliar a alavancagem dos resultados dos Seguros de Pessoas. 

Mesmo considerando um cenário econômico adverso, as projeções da 

FenaPrevi mantêm expectativa de crescimento na casa de dois dígitos e, com 

certeza, os players do mercado securitário se esforçarão muito para que isso se 

torne realidade. 
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B. Absolutamente necessário é proteger a vida  

Maio/2016 

Dilmo Bantim Moreira 

 

A parcela representada pelos seguros de Vida representa pouco mais de 50% 

da produção das seguradoras no mercado de seguros do mundo. É sempre 

importante lembrar que, em se tratando de seguros de Pessoas, seus vários 

ramos tratam de aspectos que podem abranger desde situações sociais e/ou de 

lazer até financeiras e profissionais. 

No Brasil, o percentual de participação desta importante modalidade de seguro 

é de aproximadamente 5% sobre a massa da população, ou seja, ainda há um 

imenso potencial que precisa ser atingido. No âmbito das seguradoras, os 

seguros de Pessoas alcançam cerca de 18% da composição dos prêmios totais. 

Curiosamente, é pela decisão das mulheres que ocorrem a maior parte das 

aquisições familiares de seguros de Pessoas, Saúde, Previdência e mesmo 

planos odontológicos, sendo também mulheres os Corretores de Seguros que 

tem nestes segmentos 50% de sua produção. 

Fatores como a elevação gradual das condições econômicas do País e aumento 

da escolaridade média tem contribuído também para o avanço do seguro de 

Pessoas. 

Outro ponto relevante é a incorporação deste tipo de seguro entre os benefícios 

que compõe os pacotes de dissídios coletivos e, quando estes não os 

comportam, empresas tem utilizado isto como um dos instrumentos de 

atratividade na obtenção e manutenção de seus profissionais. 

Mais do que o atendimento de demandas profissionais, a existência do seguro 

de Pessoas entre os trabalhadores leva segurança aos colaboradores das 

empresas, às suas famílias e, por extensão à sociedade e à própria economia. 

Importante, também, lembrar que situações como despesas médicas, diárias de 

incapacidade temporária, diárias hospitalares e casos de invalidez, além das 
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situações de morte, também podem ser cobertos pelos vários tipos de seguros 

de Pessoas disponíveis no mercado de seguros, havendo diversos tipos de 

combinações de coberturas à disposição. 

O esclarecimento dos consumidores através das campanhas das Seguradoras, 

dos programas de expansão do conceito de seguro por meio das Entidades do 

mercado de seguros e do diligente trabalho dos Corretores e seus 

colaboradores, tem se combinado de forma a propiciar a expansão dos 

benefícios da securitização dos riscos a que estão sujeitas as pessoas de forma 

bastante positiva. 

Todo esse processo de crescimento dos seguros de Pessoas, para que se 

encaminhe de forma adequada e tenha a necessária sustentação de longo 

prazo, deve ser acompanhado por profissionais capacitados e que levem tanto 

àqueles já inseridos no universo de Segurados quanto aos que ainda não o são, 

informações atualizadas sobre a evolução de suas apólices e certificados, bem 

como sobre novas possibilidades. 

Antecipação, planejamento e atualização são imprescindíveis para que as 

vantagens em possuir um seguro de Pessoas possam ser desfrutadas em todo 

seu potencial, assim, os profissionais que lidam nesta atividade devem buscar 

constante atualização e especialização para oferecer o maior grau possível de 

bons serviços, haja vista a relevância deste tipo de seguro na sociedade. 

Do ponto de vista da própria sociedade, é inegável o dever de cada um zelar 

pela sua própria proteção e também daqueles que de nós dependem, não só 

como nosso dever social, mas também como um ato de amor, criando um 

ambiente de continuidade, segurança e prosperidade que está acessível a 

muitos. Alguns até que nem sabem que por ele já estão protegidos.  
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C. Dívida, obrigação, proteção e seguro  

Julho/2016 

Dilmo Bantim Moreira  

 

Entre os diversos tipos disponíveis de seguro de pessoas, encontramos alguns 

que vem se tornando cada vez mais populares entre os consumidores. Os 

motivos que tornam isto possível envolvem variáveis que se relacionam com o 

consumo, emprego, bens e heranças. 

Ao fim e ao cabo, observa-se que a sociedade tem se aculturado 

progressivamente no universo do Seguro de Pessoas, seja por busca de 

proteção para dívidas, para manutenção de seu modo de vida ou ter 

disponibilidade financeira para situações emergenciais. 

Ainda que entidades securitárias estejam se esforçando no sentido de 

incrementar a educação financeira e securitária, infelizmente verifica-se ainda 

em grande parte da população uma considerável falta de informação sobre esses 

tipos de coberturas encontradas no seguro de pessoas. 

Entre os produtos que se orientam à cobertura de dívidas, como a aquisição de 

bens de consumo a prazo, temos a modalidade de Prestamista, usualmente 

cobrindo eventos de morte e/ou invalidez total. 

Ainda que se verifique redução na quantidade de operações de crédito, um 

número cada vez maior de contratos tem utilizado deste tipo de proteção, 

indicando preocupação em contar com mecanismos que garantam a liquidação 

de dividas que, por muitas vezes, não podem ser arcadas pelas famílias. Esta 

modalidade de seguro apresentou o maior crescimento percentual em seguro de 

pessoas, com elevação de 29,61% sobre o primeiro trimestre de 2014.Também 

com objetivo de proteção contra situações de risco econômico, temos o seguro 

de Perda de Emprego ou Perda de Renda. 

No caso de pessoas que trabalham em empregos formais regidos pela legislação 

trabalhista, normalmente há um período mínimo e de forma contínua de registro 

em carteira que deve ser observado para exercer o direito à indenização por 
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Perda de Emprego, que não poderá ser coberta em caso de demissão voluntária 

ou por justa causa. 

Para os profissionais liberais, o motivo gerador de indenização na modalidade 

de Perda de Renda será o afastamento temporário da principal atividade 

profissional, por motivo de doença ou acidente. Em qualquer um dos dois casos, 

a indenização será efetuada em parcelas, usualmente de frequência mensal, até 

o período limite determinado nas condições contratuais. 

Não de forma incomum, as modalidades de Prestamista e Perda de 

Emprego/Renda são comercializadas de maneira conjunta, elevando assim o 

nível de proteção econômica dos segurados. 

Um outro tipo de seguro com participação importante no quadro geral de vendas 

de contratos que visam a cobertura de custos emergenciais, são os orientados 

a funeral. Usualmente são apresentados sob os títulos de Auxílio Funeral, 

Assistência Funeral ou Decessos, oferecendo como alternativas de cobertura o 

reembolso de despesas com procedimentos ou, execução de abrangentes 

serviços ligados aos ritos funerários. 

Dentre os ramos de Pessoas, o de Auxílio Funeral (que compreende os três 

títulos citados) cresceu 25,41% no primeiro trimestre deste ano em relação a 

2014. 

Seja visando a obrigatoriedade legal ou por conscientização de sua 

necessidade, o seguro de Viagem tem despontado como um segmento de 

negócios em expansão. Os seguros deste tipo, seja em função de viagens a 

lazer ou negócios, em âmbito nacional ou internacional, abrangem diversas 

coberturas como invalidez, morte, despesas médicas, traslados, custos com 

regresso antecipado, diárias hospitalares e até mesmo despesas de 

acompanhantes, entre outras. 

Ainda, como forma de garantia à continuidade dos estudos de escolas privadas, 

temos o seguro Educacional, cada vez mais utilizado por pais e também alunos. 

De fato, este tipo de seguro observa o risco relativo ao responsável pelo 

pagamento das mensalidades escolares, então, no caso dos pais, as coberturas 

tem maior prevalência em eventos de morte, invalidez e perda de 
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emprego/renda, enquanto que no caso de alunos responsáveis financeiramente 

pelo pagamento da escola, as coberturas orientam-se à invalidez e perda de 

emprego/renda. 

Ainda, neste tipo de seguro, pode haver cobertura para outras despesas 

escolares, como por exemplo, aquisição de material escolar e, também, serviços 

como professores particulares e fornecimento de meio de transporte para alunos 

que, por exemplo, encontrem-se com dificuldades temporárias de locomoção em 

virtude de acidente. 

Sempre é importante destacar que os tradicionais seguros de Vida (bem como 

os de Acidentes Pessoais e demais tipos de seguro de pessoas) não são 

enquadráveis como herança. De fato, são um apoio monetário livre de impostos 

para que uma pessoa, e até mesmo famílias, possam adaptar-se à uma nova 

situação financeira. 

Uma forma de contratar um seguro adequado é a de estabelecer, em contratos 

de Vida ou Acidentes Pessoais, coberturas adequadas ao estilo de vida e risco 

pessoal do contratante (por exemplo: morte, invalidez por acidente e por doença) 

e, a partir disto, definir o valor do capital segurado, o qual a princípio observará 

o montante necessário para que o(s) beneficiário(s) tenha(m) a manutenção de 

um padrão econômico suficiente até que possam adaptar-se à sua nova 

situação. 

Nesta mesma linha de geração de disponibilidade financeira livre de encargos, 

o mesmo tipo de seguro pode ser contratado com o objetivo de cobrir despesas 

(na maioria das vezes não programadas) com realização de inventário (em cerca 

de 10% do valor da herança) e, ainda, como forma de liberar percentuais de 

participação no caso de morte entre sócios, permitindo indenizar o valor 

equivalente à família que, em contrapartida, abrirá mão de participar da empresa. 

Apesar de sempre necessários, é em períodos de maior instabilidade financeira 

que esses tipos de contratos de seguro são mais procurados e, a partir desse 

novo patamar de consumo, a tendência é de que sua aderência aos hábitos de 

consumo de proteção securitária torne-se mais frequente e os seguros mais 
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conhecidos pela sociedade, espalhando benefícios em um maior e virtuoso ciclo 

econômico e social. 
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D. Gestão de riscos de seguro de pessoas  

Maio/2017 

Dilmo Bantim Moreira 

 

As pessoas se perguntam como uma Companhia de Seguros pode assumir a 

responsabilidade pelos riscos econômicos dos seus Segurados, e a resposta é 

que elas usam um mecanismo também conhecido como Fundo Comum dos 

Segurados (que deriva do Mutualismo), mas este mecanismo não significa que 

estão controlando os riscos. Para isso, é necessário lançar mão de uma 

ferramenta conhecida como Gestão de Riscos, que trata do conjunto de técnicas 

que objetiva reduzir os efeitos das perdas, enfocando o tratamento de riscos que 

possam causar danos. Esse tratamento envolve o processo de planejar, 

organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais de uma 

Organização, no sentido de minimizar os efeitos dos riscos, ao mínimo custo 

possível.  

As bases para execução da gestão são constituídas pelo controle dos riscos que 

se organizam em um programa de prevenção de perdas, reduzindo tanto a 

frequência como a severidade dos acidentes, e também do financiamento dos 

riscos remanescentes, retendo-os ou transferindo-os, total ou parcialmente para 

Seguradoras. As ações praticadas a partir de seus princípios proporcionam 

eficaz proteção, eliminando ou reduzindo, efetivamente, a maioria dos riscos 

acidentais. 

Como benefícios advindos da gerência de riscos, entre outros, podemos citar a 

contratação de seguros adequados que, em função da redução dos riscos e inclusive 

por meio da conscientização em relação a estes, levam a diminuição dos prêmios, 

quando se trata de pessoas e de sua preservação em relação a riscos e manutenção 

de seu bem estar. 

 Usando como exemplo o ambiente laboral, trata-se de manter os funcionários 

motivados, propiciando a continuidade ou aumento do fluxo produtivo e, 
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consequentemente, da permanência das empresas no mercado com manutenção de 

sua competitividade.  

Referindo-nos a situações, na qual a ocorrência do risco pode ser certa (como a 

morte) ou muito provável, a triagem dos riscos pelo segurador observa 

principalmente a possibilidade de ocorrência deste evento, sem prejuízo de 

outros eventualmente garantidos pelas condições contratuais do seguro.  

Deve-se ter em foco que a Seguradora não é obrigada a aceitar todo e qualquer 

risco e/ou capital segurado a ela sugerido. Observada a característica da 

atividade exercida pelos Proponentes, seguradores podem aceitar com 

restrições ou mesmo recusar seguros em função de sua avaliação dos riscos 

envolvidos. 

Sem esgotamento das análises possíveis, vejamos alguns dos riscos envolvidos: 

• Desconhecimento das atividades desenvolvidas pelos seguráveis e de 

suas características pessoais; 

• Envelhecimento da massa segurada; 

• Existência de Segurados afastados por ordem médica e/ou más 

condições de saúde; 

• Capitais segurados com valores muito superiores à média do grupo; 

• Alta probabilidade de ocorrência de sinistros, em função da idade média 

atuarial de determinado grupo ser muito elevada; 

• Existência, no caso de transferência de risco de uma Seguradora para 

outra, de Segurados afastados por doença; 

• Apropriação do prêmio pelo Estipulante, no caso de seguros onde há 

pagamento pelo Segurado de parte de todo o prêmio do seguro; 

• Pagamento de prêmio fora de prazo; 

• Redução da margem de ganho em função da elevação de custos de 

comercialização; 

• Aplicação de multas por não cumprimento da legislação vigente; 

• Risco da Seguradora “quebrar” em função da má gestão dos recursos. 
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• Como forma de tratamento dos riscos apresentados, as recomendações 

das ações aplicáveis seriam: 

• Utilizar a proposta de adesão, além da inclusão de carências para a 

cobertura de Morte (por óbito consequente de causas naturais) e para 

IFPD/ILPD, em função de demanda eventualmente represada; 

• Buscar o fechamento de negócios onde a idade média seja inferior à 

constatada na carteira segurada; 

• Declinar afastados por ordem médica e/ou más condições de saúde, ou 

aceitar com agravamento; 

• Estabelecer capitais máximos de acordo com a capacidade de equilíbrio 

no grupo, limitando as importâncias em risco de forma linear ou 

escalonada, bem como repassar riscos excedentes por meio de 

cosseguro e/ou resseguro; 

• Limitar idade para inclusão e/ou de capitais; 

• Avaliar o impacto da sinistralidade para eventuais riscos em 

materialização; 

• Analisar previamente o risco de crédito do Estipulante e, se for o caso, 

ativar as medidas legais apropriadas contra o Estipulante para o 

recebimento dos prêmios devidos. Na situação de não haver substituto 

adequado para a figura do Estipulante no sentido de recolhimento dos 

prêmios, efetuar o cancelamento da apólice a partir do período de vigência 

seguinte ao coberto pelo último prêmio pago pelos Segurados; 

• Instalar salvaguardas em programas de regulação/liquidação, ligando 

pagamento de prêmios à liberação de sinistros e, se for o caso de 

aceitação de prêmios além do prazo de vencimento, solicitar do 

Estipulante e/ou Segurado declaração de que não há conhecimento, da 

parte destes, de sinistro ocorrido entre a data de vencimento original e a 

nova data de pagamento; 

• Reduzir os valores destinados à comercialização; 

• Revisar constantemente os parâmetros legais aplicáveis à operação e 

produtos; 
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• Acompanhar por mecanismos internos e externos, os parâmetros 

financeiros, operacionais, técnicos e atuariais, conforme estabelecidos 

pelo plano de ação da seguradora e pela legislação aplicável. 

Entre os benefícios advindos da aplicação do Gerenciamento de Riscos, 

podemos destacar: 

 - Garantir a homogeneidade saudável no grupo segurado; 

 - Evitar a quebra no fluxo de recebíveis, em função de apropriações indébitas; 

 - Fazer com que haja um adequado acompanhamento dos riscos, possibilitando 

ativar medidas de proteção quando necessárias; 

 - Permitir uma adequada liquidação de sinistros, evitando pagamentos 

incorretos e/ou duplicados; 

 - Reduzir a sinistralidade; 

 - Possibilitar reunir informações suficientes para ajustes técnicos e/ou 

lançamento de novos produtos; 

 - Evitar a aplicação de sanções/multas; 

 - Permitir o acesso a maiores fatias de mercado, haja vista o conhecimento do 

risco; 

 - Elevar a rentabilidade da carteira; 

 - Auxiliar na formação da poupança nacional. 

O enfoque dos processos de gerenciamento de riscos, devem se pautar pela 

orientação ao processo e pela integração de ações de forma positiva, pró ativa 

abrangente, contínua e com base em valor. Com esta forma de agir, previnem-

se grandes erros, evitam-se grandes surpresas e restringem-se as perdas de 

oportunidades. 

Finalizando, cito um grande e conhecido gestor que buscava conhecer 

profundamente sua atividade e a dimensão da influência das pessoas no mundo: 

- “Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do 

mundo, mas é preciso gente para fazer do sonho uma realidade.” (Walt Disney) 
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E. Perspectivas do mercado de seguro de pessoas  

Setembro/2017 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Atualmente, pouco mais de 6% da população brasileira tem um Seguro de Vida. 

Considerada essa massa de segurados e conforme estudo da FenaPrevi, 18% 

dos integrantes das Classes A e B contam com a garantia desse produto. Em 

relação às pessoas classificadas no âmbito da Classe C, esse número significa 

6% e, nas Classes D e E 2%. Apesar desse baixíssimo índice de penetração do 

produto, projeções de mercado para os ramos de Seguros de Pessoas (que 

abrange 12 diferentes ramos, excluído o VGBL), estimam um crescimento na 

produção de aproximadamente 50% ao longo dos próximos 5 anos. 

Em relação ao ano de 2015, as projeções de crescimento sobre 2014 apontam 

elevação 8,7%, que embora abaixo da casa dos dois dígitos (que tem sido a 

marca do mercado segurador em geral), ainda é uma demonstração positiva da 

capacidade de expansão das vendas do produto. De acordo com levantamento 

da FenaPrevi, o valor de prêmios diretos no segmento foi de R$ 6 bilhões no 

primeiro semestre, indicando elevação de 12,99% sobre o mesmo intervalo do 

ano anterior. 

Analisados os ramos de Seguros de Pessoas em nosso mercado, temos que 

durante 2015 o Seguro Prestamista tem apresentado a melhor performance de 

vendas, seguido pelo Auxílio Funeral e Seguro Viagem. 

Para efeito de comparação, nos EUA os Seguros de Vida (que fazem grande 

sucesso em meio à população), segundo estudos, representam 9,5% do PIB 

(contra 1,4% no Brasil). Especificamente e corroborando o baixo consumo 

brasileiro do produto, a arrecadação do Seguro de Vida Individual, conforme 

pesquisa da EPGE/FGV, demonstra que enquanto o consumo nos EUA chega a 

0,85% do PIB, no Brasil esse número é de 0,12%. Essa grande diferença de 

contratação desse seguro entre aqui e outros lugares do mundo (como Europa, 

Japão e EUA), parcialmente pode ser justificada pelos elevados impostos sobre 
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heranças (que por aqui tem seu custo total em torno dos 10%). Lá, assim como 

aqui, Seguros de Vida não integram o patrimônio das pessoas físicas (não 

entrando em inventário), consequentemente, não recebem carga de impostos 

sobre heranças. Desta forma, podem ser utilizados como um útil instrumento 

financeiro para atender necessidades imediatas para procedimentos com 

heranças. 

Em termos mundiais (e por aqui em certa medida), algumas situações tem 

potencial para contribuir positivamente para a elevação dos volumes de prêmios 

no segmento de produtos de riscos pessoais, como por exemplo, a ascensão 

econômica das classes de base, a elevação dos níveis educacionais da 

população e o aumento e/ou manutenção da quantidade de pessoas em 

atividade laboral. 

Independentemente das situações econômica e demográfica, paulatinamente 

vem se sedimentando o entendimento de que o Seguro de Pessoas, dado à 

necessidade de sua contratação de longo prazo para atingir os objetivos de 

proteção a que se destina e precisam ser oferecidos para que os consumidores 

efetivamente os “comprem”, ou seja, que entendam o produto como uma 

necessidade básica em seus planejamentos pessoais e/ou familiares, dando 

manutenção à sua vigência de forma continuada. 

Além disto, a criação de produtos que agreguem benefícios de percepção mais 

imediata aos segurados, como por exemplo, serviços veiculares, residenciais, 

pessoais e sorteios (de títulos de capitalização), estimulam sua aquisição e a 

manutenção dos contratos. 

Ainda, é importante não esquecer que os consumidores, ano a ano, vêm 

aumentando seu entendimento sobre os temas de seguros, exigindo 

progressivamente que as seguradoras exercitem sua criatividade e que os 

participantes da força de vendas tornem-se mais especializados.  

Com certeza, ainda temos um mercado potencial bem interessante a ser 

explorado! 
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F. Unindo as pontas  

Janeiro/2018 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Teóricos renomados e universalmente aceitos como Ando e Modigliani 

especificam que a teoria da “função consumo” define que as famílias, antevendo 

os impactos negativos da redução de renda durante a fase da aposentadoria dos 

responsáveis pela manutenção da renda, buscam a manutenção de seus 

padrões de consumo por meio da realização de um maior esforço de poupança 

até a fase da meia idade. 

Parte desse esforço pode ser realizada por meio da aquisição de Seguros de 

Pessoas. Tais estudos indicam que a busca por este tipo de proteção está ligada 

a fatores econômicos e demográficos, assim, a propensão ao consumo é 

estimulada de forma direta pelo nível educacional médio, pela renda per capita 

e pela existência dominante de uma parcela de população jovem ou em meia 

idade. Como pudemos observar, ao longo dos últimos anos, este tipo de situação 

começou a se materializar em nosso país. 

Então, conhecer o comportamento do consumidor é cada vez mais a chave para 

a expansão das vendas em seguros. Teoria e prática de mercado podem 

caminhar juntas, para a expansão das vendas e disseminação da cultura do 

seguro entre os brasileiros. 

No sentido deste ambiente ótimo, o Corretor de Seguros deve entender seus 

clientes como cada um deles fosse único e, em fazendo isto se adquire a chave 

para pode agrupar seus clientes com base em suas características essenciais 

(faixas etárias, poder aquisitivo, com ou sem filhos,...), criando grupos e 

estabelecendo modelos básicos para agilizar seu trabalho de venda consultiva, 

tornando-o eficaz e eficiente. 

Utilizando-se da perspectiva de consultor, o corretor também pode e deve 

auxiliar seus clientes a praticar o gerenciamento de risco, o qual naturalmente 

melhorará o desempenho da carteira de negócios, desenvolverá uma relação de 



258 
 

cada vez maior confiabilidade com os clientes. Isto resultará na geração de 

margens para os segurados que poderão ser redirecionadas para melhor 

atender as necessidades securitárias destes. 

Falamos então da prática do cross selling, que longe de significar a exploração 

desmedida do cliente já conquistado, é na verdade o esclarecimento a este de 

quais outras situações de risco podem ser transferidas para as seguradoras, 

minimizando possíveis impactos financeiros. 

O seguro evolui constantemente e se utiliza convenientemente da tecnologia (a 

qual não é um inimigo), que serve como instrumento (ou canal) que: 

- facilita o acesso à informação; 

- agiliza a comunicação, permitindo o contato rápido com sua base de clientes e 

com seus fornecedores do mercado de seguros, e; 

- permite entregar o produto (apólices, certificados, endossos e faturas) de forma 

mais rápida e com menor custo, o que afeta diretamente os prêmios e custos 

das operações. 

De fato, seguradoras (e corretoras) desenvolvem cada vez mais soluções on-

line para contratos de seguro, seja em plataformas móveis ou (semi) 

estacionárias, permitindo à força de vendas, obter propostas de diversos 

produtos de forma cada vez mais autônoma, minimizando o tempo de consulta 

às áreas técnicas e permitindo que os clientes possam inclusive interagir com os 

sistemas de emissão, até mesmo gerando suas próprias faturas de prêmios. 

Além disto, tal interação tecnológica abrange também a liquidação de sinistros, 

aceitando envio de documentos de forma digital e permitindo, até, o 

acompanhamento da regulação dos processos.  

É importante lembrar também que nem todo cliente é “antenado”, assim, o velho 

e confiável contato humano não está descartado. Deve-se saber identificar qual 

é o melhor método de contato habitual com os segurados. 

E falando de preços, estes são sem dúvida um grande diferencial para a 

conclusão de uma venda, contudo, o trabalho do corretor é também um grande 

diferencial na negociação. Quantos já não tiveram a experiência de, no momento 
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da ocorrência de um evento que pode gerar um sinistro, acionar seu “consultor” 

e ter prontamente suas dúvidas esclarecidas? 

Convém lembrar que o menor preço nem sempre conduz à maior qualidade e, 

em se tratando de seguros, qualidade é a busca do atendimento das 

necessidades de tratamento dos riscos, que bem executada se traduz em 

confiança. 

Finalmente, em Seguros de Pessoas, tendências já sedimentadas em outros 

países devem começar a se tornar mais usuais em nosso mercado, portanto, 

atualizar-se quanto a contratos de apólices temporárias que mesclam 

sobrevivência com objetivos de poupança, apólices individuais permanentes 

(vida inteira), apólices temporárias puras e, os ainda em gestação em comitês 

técnicos e órgão regulador como universal life e suas variações (variable life e 

variable universal life), os quais flexibilizam prêmios e opções de investimentos, 

pode ser uma boa direção a explorar... 

 

Referência bibliográfica: Revista Brasileira de Risco e Seguro, V. 1, Nº 0, 

Dezembro de 2004 - Aspectos da Demanda e Oferta de Seguros de Vida - Lauro 

Vieira de Faria. 
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G. Esporte seguro 

Março/2018 

Dilmo Bantim Moreira 

 

A prática esportiva tem sido cada vez mais recomendada e difundida entre a 

população e, para nós que neste mês (entre os dias 5 e 21) teremos os jogos 

olímpicos no Brasil, o assunto está presente em todos os lugares. Eventos 

esportivos desta magnitude exigem grande quantidade e variedade de 

preparações e, a proteção securitária não passa ao largo na atenção a esse 

evento de participação mundial. Aliás, jogos olímpicos e eventos esportivos de 

qualquer âmbito guardam muitas similaridades quando o assunto é o seguro, 

pois ambos devem observar coberturas para o local, expectadores, atletas e 

equipamentos. 

Temos por exemplo o seguro de responsabilidade civil geral – essencial para 

garantir a cobertura da responsabilidade do organizador do evento em relação a 

danos corporais e/ou materiais e que, especificamente em anexo da Circular 

437/12 trata, entre outros tipos, da promoção de eventos esportivos e especificas 

pelo menos dez situações de risco abrangidas pela cobertura deste tipo de 

seguro, entre elas tumultos ocorridos entre os espectadores e incêndio e/ou 

explosão, quando provocados pelo Segurado, durante o exercício de suas 

atividades. 

Usualmente também é contratado seguro de acidentes pessoais coletivo para 

“staff” e expectadores, abrangendo coberturas como morte; invalidez; despesas 

médicas, hospitalares e odontológicas, entre outras. Mas é nos atletas que está 

a maior complexidade de cobertura, devendo esta considerar detalhes ligados 

às exigências legais, risco intrínseco da atividade, garantias, idade, 

determinação das importâncias seguradas e eventual estabelecimento de 

resseguro.  

Há legislação específica sobre o seguro para o atletismo, sendo a mais antiga, 

a Lei nº 9615 de 24 de Março de 1998, (atualizada pela Lei 12395/11), também 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104129/lei-n-9-615-de-24-de-marco-de-1998#art-45
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conhecida como “Lei Pelé”, a qual foi criada para dar mais transparência e 

profissionalismo ao esporte nacional. Outro exemplo de legislação 

especificamente direcionada ao esporte é a Lei 10220 de 20/04/2001, a qual 

institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio, equiparando-o a 

atleta profissional. 

A abertura do mercado de resseguro a partir de 2006 foi o ponto de partida para 

a mudança de tratamento nos riscos dos esportes, pois até então as coberturas 

disponíveis para os atletas amadores e profissionais no Brasil eram aquelas 

usuais das apólices de vida e acidentes pessoais, ou seja, sem observar 

situações específicas da prática esportiva, como por exemplo, o grau de risco 

inerente à modalidade esportiva.  

Atualmente há opções de seguro para atletas que contemplam coberturas como 

Término de Carreira e Incapacidade Temporária, protegendo-os em relação à 

indisponibilidade – temporária ou definitiva - para o exercício de sua modalidade 

esportiva, diferindo do tradicional seguro de acidentes pessoais. 

É importante ressaltar que seguros para esportistas, principalmente 

profissionais, tem elevado índice de renovação e, em especial, no caso de 

praticantes de esportes de risco, ele é maior ainda. Além de coberturas do risco 

esportivo, muitos serviços de assistência também estão disponíveis nos 

produtos oferecidos, como: orientação nutricional; Personal fitness; concierge 

para informações sobre trânsito, farmácias de plantão, meteorologia etc. 

Há ainda, especificamente no ramo de Seguro Viagem, produtos que visam 

esportistas que praticam seu esporte fora do país e, além da cobertura pessoal 

para o esportista, o mercado de equipamentos esportivos – cada vez mais 

sofisticados e caros – também se oferece como um segmento de especial 

atenção para o seguro. 

No campo da saúde, planos comercializados a partir do ano 2000 tem a 

obrigatoriedade de cobrir eventos decorrentes da prática de qualquer esporte, 

mas para os planos mais antigos, isto dependerá da configuração do plano. No 

segmento da previdência complementar, também há opções dirigidas para os 

esportistas.  
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Atletas iniciantes ou experientes - profissionais ou amadores, organizadores e 

expectadores podem contar com proteção securitária específica direcionada a 

seus interesses pessoais. Escolha seu pacote de garantias e bom esporte para 

todos! 
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H. Seguro de pessoas como instrumento financeiro  

Setembro/2018 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Os seguros de Pessoas são compostos de diversos ramos, alguns deles mais 

conhecidos que outros, como por exemplo o seguro Prestamista, o Viagem, o de 

Vida e o de Acidentes Pessoais e, ainda, os do tipo VGBL ou os seguros Dotais. 

Esses tipos de seguros, têm como foco de cobertura as situações que envolvem 

a morte, invalidez, perda de emprego ou de renda, despesas médicas, diárias 

hospitalares e doenças graves, não nos esquecendo de que, ainda, alguns deles 

são destinados à situações de pagamento por sobrevivência. Todas estas 

situações, naturalmente, têm impacto nas vidas das pessoas e necessitam que 

haja um apoio para que possam ser contrabalanceadas.  

É interessante observar que, em outros lugares do mundo, como nos EUA, os 

seguros de Pessoas e em especial no mais conhecido deles, como o seguro de 

Vida, as indenizações recebidas não integram o patrimônio das pessoas físicas, 

ou seja, não entram em inventário e sobre estas não incidem impostos. Então, 

seguros deste tipo podem ser bastante úteis para atender despesas emergentes 

relacionadas a procedimentos com heranças. 

É importante ressaltar que os seguros destinados às situações relacionadas à 

morte e invalidez, essencialmente, tem valor de prêmio comparativamente baixo 

em relação ao seu custo x benefício, sendo conhecidos por serem baratos 

quando comparados a outros tipos de seguro. Em especial, as empresas são 

grandes contratantes desses tipos de seguros em nome de seus empregados, 

justamente em função dessa relação de grande benefício que, em especial, os 

seguros de Vida e de Acidentes Pessoais são capazes de propiciar. 

De toda forma, todos esses seguros tem uma característica comum: a de buscar 

restaurar o equilíbrio econômico perturbado, causado pela ocorrência de um 

evento garantido pelas condições do seguro, ou seja, os seguros de Pessoas 
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são efetivamente um importante, útil e eficiente instrumento de proteção 

financeira. 

Muitas são as opções de seguros disponíveis e capazes de auxiliar as pessoas 

nos momentos de necessidade, contudo, é importante que a contratação desses 

seguros seja precedida de alguns cuidados. 

Talvez, uma das primeiras coisas a ser observada seja a consciência efetiva da 

necessidade de proteção que cada um deva ter, seja em relação às próprias 

necessidades de segurança econômica como às daqueles que dependem de 

nós. 

Desta forma, contratar um seguro adequado, mantê-lo ajustado e vigente é 

essencial, pois que os imperativos de proteção variam com o passar do tempo, 

mas de uma forma ou outra, perduram por toda a vida. 

Tão importante quanto ter um seguro de Pessoas é compreender suas regras, 

desde o momento de sua contratação, eliminando todas as dúvidas a respeito 

de sua abrangência, seja pelos riscos cobertos como pelos excluídos, obtendo-

se assim segurança e tranquilidade no contrato. 

Por todos esses motivos, é essencial que se conheça as opções de produtos de 

seguros de Pessoas disponíveis no mercado, para o que é recomendável que 

se contate um especialista que é o Corretor de Seguros, profissional que dará 

ao proponente segurável as informações necessárias para contratar, manter e 

utilizar adequadamente as coberturas do seguro. 

Contratos de seguro, apesar do que se eventualmente comenta, são 

instrumentos jurídicos simples e objetivos, nos quais uma leitura atenta 

normalmente traz as respostas para todas as perguntas de suas regras de 

funcionamento, sendo sua principal base a boa-fé, de parte a parte, permitindo 

assim o cumprimento de suas cláusulas e o atendimento das necessidades de 

todos os envolvidos. 

Boas escolhas são feitas pelo encontro da necessidade com o conhecimento e, 

no caso do seguro, esse interessante, antigo e confiável instrumento financeiro 
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garante a oportunidade às pessoas e à sociedade para obterem proteção e 

estabilidade. 

 

Publicado na revista Segurador Brasil edição 140/2018– pg.22 
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I. Seguro de pessoas – lacunas  

Julho/2016 

Lúcio Antônio Marques 

 

Militando por diversos anos nesta área de produtos do mercado de seguros, 

sempre me intrigou o fato de não possuirmos estudos de cunho científico que 

pudessem auxiliar o mercado em todas as suas nuances. Quando dirigi pela 

segunda vez o Clube de Seguros de Vida em Grupo do Rio de Janeiro, andei 

iniciando contatos para tentar viabilizar uma ideia que tinha e ainda tenho, ou 

seja, criar um centro de estudos científicos do setor de pessoas. 

Naquela ocasião, o amigo Ronald Kauffman trabalhava na Scor e, trocando 

ideias com o mesmo, ele me disse que sua empresa tinha e deve continuar 

tendo, quatro centros desta natureza, em que estuda o comportamento de 

diversas áreas do seguro, mas principalmente, a área de pessoas. Na ocasião 

estudávamos um acordo para viabilizar a ideia, mas o Ronald saiu e eu deixei a 

presidência do CVG. 

Obviamente que, ao se criar um centro de estudos científicos, o trabalho não 

deve se limitar a uma área especifica, mas pode passar a atender vários 

segmentos do mercado. 

Na área de saúde hoje temos um fator de preocupação, que é ótimo para o 

segurado, mas extremamente perigoso para o setor que é o aumento, cada dia 

maior, da longevidade. Isto também afeta sobremaneira o setor de pessoas e 

precisamos exatamente de produtos que possam contemplar as pessoas com 

mais de 80 anos, pois em artigo que escrevi há algum tempo, mostrei que 

diversos organismos mundiais têm demonstrado por análises criteriosas que no 

ano de 2050, teremos mais de três milhões de pessoas com 100 anos ou mais. 

A taxa de natalidade regrediu ao longo dos anos e a longevidade aumentou, o 

que certamente criará um desequilíbrio nos cálculos atuariais.  

Hoje, para não dizer há anos, não temos dados estatísticos de nada na área de 

pessoas. Não sabemos ao certo, por exemplo, quantos segurados temos na área 
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de pessoas, falando de seguros de risco, e que se aplicaria também aos de 

saúde e afins. 

Poderíamos ter dados estatísticos e saber quais são as regiões de maior 

incidência de doenças, sejam elas por morte ou por invalidez permanente. A 

nossa tábua biométrica deveria levar em consideração as diferenças que o Brasil 

tem por ter as dimensões de um continente, com grandes disparidades de 

cultura, educação e alimentação. A idade média do brasileiro poderia ser 

analisada por regiões já que a do sul é maior, a do sudeste se equilibra, o centro-

oeste já modifica e as do norte e nordeste são bem inferiores ao restante do 

País. 

Acredito também que as catástrofes que ocorrem hoje em no País, como falta 

de chuva em diversas áreas e excesso em outras, mananciais vazios, enchentes, 

desmoronamentos e mudanças bruscas no clima afetam o risco de diversos 

setores da indústria e não temos nenhum dado que permita ao mercado taxar 

corretamente seus produtos. 

O desenvolvimento de novos produtos com base em estudos preliminares 

poderia dar ao mercado a chance de taxar corretamente e melhor os seus 

produtos podendo, de certa forma, beneficiar o consumidor e dar mais 

tranquilidade ao setor. 

Vários setores poderiam ser beneficiados sejam resseguradores, seguradores, 

segurados e corretores, pois o mercado trabalharia com um grau maior de 

confiabilidade e segurança. 

Temos instituições hoje no mercado que poderiam fazer um trabalho neste 

sentido, seja a Escola Nacional de Seguros (Funenseg), os Clubes de Vida em 

Grupo espalhados pelo Brasil e a CNSeg através de suas federações, agregando 

órgãos governamentais e ONGs, assim como a ANSP – Academia Nacional de 

Seguros e Previdência, que através de suas cátedras, recheadas de 

profissionais do mais alto nível, têm hoje estudos que poderiam ser 

disponibilizados para análise. 
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A tarefa é árdua e demandará esforços, mas se todos se juntarem em busca de 

um objetivo comum, todos terão a ganhar. Fica lançada a ideia para, se possível 

for, colocá-la em funcionamento.  
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J. A união estável e o seguro de pessoa  

Janeiro/2017 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

1. Introdução 

O presente artigo tem como objetivo analisar a questão da união estável no 

âmbito dos contratos de seguro no direito brasileiro. 

Primeiramente, é importante destacar que a proteção estatal da união estável 

como entidade familiar somente ocorreu com a Constituição Federal de 1988, a 

qual ampliou o antigo conceito de família, que apenas considerava o casamento 

civil. De fato, não há como negar o progresso do direito nos últimos anos quanto 

ao instituto da união estável, pois as disposições das leis válidas para os casados 

civilmente foram interpretadas e adaptadas segundo a realidade dos 

relacionamentos a dois da vida atual. 

A grande problemática está na lacuna da lei quanto a alguns direitos dos 

companheiros, eis que até os dias de hoje, não há equiparação total dos direitos 

dos companheiros aos direitos adquiridos pelo casamento civil. Na realidade, os 

problemas decorrem de falta de legislação específica e de interpretações 

equivocadas. 

 

2. Da União Estável 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 3º, inovou ao estender a 

proteção do Estado à união estável entre homem e mulher, considerada como 

entidade familiar, assim estabelecendo: 

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. 

(...) 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
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facilitar sua conversão em casamento (...).” 

 

Vale ressaltar que a união estável está disciplinada no art. 1723 do nosso Código 

Civil e possui a seguinte redação: 

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 

o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos 

do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a 

pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. 

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a 

caracterização da união estável.” 

De acordo com o mencionado artigo, a união estável se caracteriza como uma 

entidade familiar entre homem e mulher, os quais convivem publicamente de 

modo duradouro e com o objetivo de constituição de família. A legislação civil 

não estabelece prazo para o início ou o término da união estável, e sim apenas 

o tratamento dos companheiros como marido e mulher. 

Quanto aos direitos sucessórios, o companheiro sobrevivente, na falta de 

descendentes ou de ascendentes do falecido, e de usufruto, tem direito a 

herança sobre ¼ (um quarto) dos bens, havendo descendentes ou sobre a 

metade dos bens, havendo ascendentes, conforme artigo 2º da Lei 8.971/94. 

No entanto, o artigo 1837 do Código Civil dispôs, vale dizer, em 2001, que 

“concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 (um 

terço) da herança, sem falar expressamente na figura do companheiro (a). 

Em matéria estampada no Estado de São Paulo, no dia 1° de setembro, de 2016/ 

Metrópole A23, se colhe a seguinte chamada: “STF: maioria iguala herança de 

união estável e casamento”. 

Segundo a sobredita reportagem “na avaliação do ministro Teori Zavascki, a 

diferenciação nas regras para cônjuges e companheiros é preocupante. Há aqui 

um tratamento discriminatório em relação a essa entidade familiar decorrente de 

união estável.” 
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Com isso, o julgamento em tela só não foi concluído porque o ministro Dias 

Toffoli pediu vista, alegando que o tema merece uma reflexão profunda. 

 

3. Do contrato de seguro de pessoa 

Maria Helena Diniz assim conceitua o contrato de seguro: 

“O contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) 

se obriga para com a outra (segurado), mediante pagamento de um 

prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo relativo a pessoa ou a coisa e 

a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos futuros previstos no 

contrato”. 

O conceito de contrato de seguro no Código Civil está disciplinado no Art.757, 

com a seguinte redação: 

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.  

O contrato de seguro da pessoa é explanado nos artigos 789 a 802 do Código 

Civil. Conforme disposto no artigo 789 do Código Civil de 2002, que diz: 

Nos seguros de pessoas, o capital segurado é livremente estipulado 

pelo proponente, que pode contratar mais de um seguro sobre o 

mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores. 

Verifica-se ainda que o seguro da pessoa compreenda em: o seguro de vida, de 

acidentes pessoais, de natalidade, de pensão, de aposentadoria e de invalidez. 

 

4. Da lacuna na lei quanto ao companheiro no contrato de seguro 

Questão nova e interessante em sede de direito securitário com implicações no 

direito de família, a meu sentir, diz respeito em saber se o companheiro, ou 

companheira, em união estável, têm direito a receber seguro de vida quando o 

titular do seguro, nesta condição, vem a falecer e não exista na apólice de seguro 

vida uma indicação de quem será seu beneficiário. 
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Preliminarmente, cabe contextualizar a temática dentro do nosso ordenamento 

jurídico, vale dizer, o Capítulo XV – DO SEGURO -, Seção III - “Do Seguro de 

Pessoa”, na exegese da regra que trata da ausência da indicação da pessoa do 

beneficiário nesta modalidade securitária. 

Diz o artigo 792 do Código Civil, verbis: 

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante 

aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária. 

Parágrafo único. “Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão 

beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos 

meios necessários à subsistência.” 

Destarte, através desta leitura se verifica uma lacuna na lei no que tange à 

situação em que inexiste a figura da união estável, quando o falecido titular do 

seguro deixa, por exemplo, uma companheira embora estivesse separado de 

fato de sua ex-mulher. 

O artigo de lei acima transcrito deixa claro, em uma interpretação literal, que o 

capital segurado será pago na falta de indicação da pessoa ou beneficiário por 

metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do 

segurado, obedecido à ordem de vocação hereditária. 

 Quid iures, como se há de proceder quando o falecido vivia em união estável e 

não estava separado judicialmente? 

 Em artigo escrito para a Academia Nacional de Seguros, intitulado “A falta de 

indicação de beneficiário no Seguro de Vida”, foi noticiado à época do 

julgamento, de 14/08/2015, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar 

o REsp nº 1.401.538- RJ, em decisão monocrática do ministro Ricardo Villas 

Bôas Cueva, entendeu que na falta de indicação do beneficiário o capital 

segurado deverá ser pago metade ao cônjuge supérstite (não separado 

judicialmente), e a outra metade ao companheiro, desde que comprovada, nessa 

última hipótese, a união estável. A decisão, de fato, deu uma exegese mais de 

largada ao que está previsto no sobredito artigo 792 do Código Civil. 
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No caso concreto houve o pagamento do seguro à companheira e aos herdeiros 

legais. Todavia, a ex- mulher do segurado (havia uma separação de fato) 

pleiteou a outra metade, pois a metade do capital segurado pertenceria aos 

herdeiros legais. 

A decisão hostilizada teria beneficiado o cônjuge separado de fato, quanto à 

metade do capital segurado em detrimento de uma união estável, que o falecido 

mantinha a época de seu falecimento. 

O ministro relator acima nominado, quando no julgamento no Superior Tribunal 

de Justiça, considerou a incoerência do sistema jurídico nacional o 

favorecimento do cônjuge separado de fato em desfavor do companheiro do 

segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de 

indicação do beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando 

que a união estável é reconhecida constitucionalmente (art. 226,§3º da CF/88), 

como entidade familiar. 

Assim, o reconhecimento da união estável como entidade familiar entre o homem 

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura com o 

objetivo de constituição de família é disciplinado no artigo 1723 do CC, antes da 

tutela e da curatela. A justificativa, segundo Maria Berenice Dias, “é que o 

instituto só foi reconhecido pela Constituição quando o Código já estava em 

elaboração”.1 

De fato, a legislação quanto à adoção da união estável em sede securitária é 

lacunosa sobre o assunto. O artigo 126 do PL nº 3.555 apresentado pelo IBDS - 

Instituto Brasileiro de Direito do Seguro – do qual faço parte, trata de disciplinar 

um sistema mais moderno e adequado ao contrato de seguro, mas, também, 

data vênia, não prevê de uma maneira expressa esta questão imbricada ao atual 

direito de família. 

 

 
1 Maria Berenice Dias, Manual de Direito das Famílias de acordo com o novo CPC, 11ª edição revista, 
atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, 2016, pág 241. 
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5. Do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a união estável em 

seguro 

Venia concessa, alvitro uma interpretação mais audaciosa quanto ao tema em 

debate. Penso que se poderia, de lege ferenda, ser totalmente derrogado o caput 

do artigo 792 do Código Civil, assim como o artigo de que trata o projeto de lei 

acima ressaltado, no sentido de que se permitisse a título de sugestão outro 

dispositivo legal, talvez, com a seguinte redação: “Na falta de indicação do 

beneficiário, se o segurado tiver constituído uma união estável, o capital 

segurado deve ser pago na sua integralidade ao companheiro do segurado”. 

Assim, manter-se-ia o parágrafo único deste artigo, porém, com uma nova 

redação, ou seja: “Na falta do companheiro em união estável, serão beneficiários 

os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à 

subsistência”.  

Tal proposta resulta expressamente da dicção do artigo 1.723 do Código Civil e 

do parágrafo § 3º do artigo 226 da Carta Magna que prevê expressamente o 

instituto da União Estável. 

Ademais, no artigo 793 o Código Civil diz que “é válida a instituição do 

companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato – de seguro – o 

segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato”. 

Ao azo dos comentários destes dispositivos insertos no nosso Código Civil, vale 

dizer, artigos 792 e 793, doutrina Maria Berenice Dias, em sua recentíssima 

edição do Manual de Direito das Famílias, de acordo com o novo CPC, verbis: 

Em sede do direito securitário, está previsto que, na falta de indicação 

do beneficiário, o pagamento do capital segurado seja feito ao “cônjuge 

não separado judicialmente” (CC 792). Quer pelo fim da separação 

judicial, quer por estar pacificado na jurisprudência que a separação de 

fato rompe o casamento, é de se ter por excluído do indigitado 

dispositivo legal a expressão “não separado judicialmente”. Assim, 

somente o cônjuge que convivia com o instituidor pode se beneficiar 

do seguro. Esta é a única forma de assegurar consonância com o artigo 

seguinte (CC 793): É válida a instituição do companheiro como 

beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado 
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judicialmente, ou já se encontrava separado de fato. Não há como 

deferir o seguro a quem não mais convive com o segurado, deixando 

de beneficiar a pessoa que com ele mantém uma entidade familiar. 2 

Impende ressaltar a guisa de exemplo, que no instituto da Curatela, o Código 

Civil concede ao companheiro a possibilidade de ser curador do outro, quando 

este estiver interdito ope legis, artigo 1.775 do CC. 

Assim, como não mais existe o instituto da separação no nosso sistema jurídico 

pátrio, desde a emenda constitucional 66/2010, restando apenas o divórcio (§ 6º 

do artigo 226 da Constituição Federal de 1988), é curial que nas hipóteses de 

falta de indicação da pessoa ou beneficiário no seguro de vida o companheiro 

seja guindado à condição paritária do cônjuge, mormente quando hoje o 

Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência dos mesmos e iguais 

direitos e deveres às uniões homoafetivas.3 

Pois prelecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,” pensar de 

modo contrário atenta contra a mens legis da Emenda Constitucional 66/10, 

conferindo sobrevida a um instituto jurídico (separação) esvaziado de 

funcionalidade, na medida em que não mais poderá conduzir à conversão em 

divórcio. Ou seja, a separação se revela inócua juridicamente e, além disso, os 

efeitos que são pretendidos por meio dela podem ser, comodamente, obtidos 

através da separação de fato.”4 

Ademais, como ressaltei em sede doutrinária, ao ensejo da indicação do 

beneficiário no seguro vida, disse: 

“Os exemplos são frequentes nos casos em que o segurado de boa-fé 

substitui a sua mulher, que constava como beneficiária do seguro, por 

sua atual companheira sem comunicar à Companhia seguradora sua 

separação judicial ou, eventualmente, o seu divórcio. A revogação ou 

a substituição de beneficiário, adverte Pontes de Miranda, tem de ser 

comunicada ao segurador”.5 

 
2 Obra citada, pág. 219. 
3 STF, ADI 4277 e ADPF 132, Relator ministro Ayres Britto. 
4 Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direito das Famílias, 3ª edição, Lumen Juris, 2011, pág 
359. 
5 Voltaire Marensi, O Seguro no Direito Brasileiro, 9ª edição, Lumen Juris, 2009, pág. 53. 
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Não é este o entendimento de Maria Helena Diniz, do qual divirjo, data vênia, ao 

preconizar que o segurado poderá substituir ad nutum o beneficiário, até mesmo 

sem o consenso do segurador 6 

Mas, a sobredita autora enfatiza que “o beneficiário poderá ser o companheiro, 

se o segurado, por ocasião do contrato, estava separado de seu cônjuge 

judicialmente ou de fato” (CC, art 793; RT, 586:176,551:113, 486:98, 467:135, 

419:205)7. 

Esta questão ainda, a meu juízo, ganha maior importância quando se acentua 

que o seguro de vida não integra o direito sucessório, mas, sim, é um direito 

próprio de livre nomeação do instituidor, desde que não haja lesão à ordem 

jurídica e a família legitimamente constituída. 

Ademais, o legislador no NCPC, em seu artigo 833, VI, manteve como 

impenhorável o seguro de vida a exemplo do CPC anterior, justamente para 

fortalecer aquele que sofreu o infortúnio com a morte de seu companheiro. 

 

EM RESUMO  

O presente trabalho teve por objetivo fazer um estudo doutrinário e 

jurisprudencial a respeito da lacuna da lei no que pertence ao companheiro no 

contrato de seguro. A questão se cinge em saber se o companheiro, ou 

companheira, em união estável, têm direito a receber seguro de vida quando o 

titular do seguro, nesta condição, vem a falecer e não exista na apólice de seguro 

vida uma indicação de quem será seu beneficiário. 

Por meio deste estudo, constatei que, frente aos argumentos anteriormente 

narrados e das disposições legais acima apontadas, o companheiro do segurado 

deve ser alçado à condição de beneficiário legal do segurado, na integralidade 

do capital segurado. 

 

 
6 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, vol 3, pág. 536. Vide também Voltaire Marensi, Ob 
citada, pág. 52. 
7 Ob citada, pág. 537. 
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13. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL  

A. Seguro de responsabilidade civil: é preciso conhecer bem o 

produto para vender sem riscos  

Maio/2017 

Carlos Josias M. de Oliveira 

 

O mercado apresenta hoje, como nunca, a “bola da vez” da comercialização: o 

RC. Há muito tempo o terreno no país foi se armando para que a coletividade 

passasse a viver com os riscos da responsabilidade civil, pessoa física e jurídica. 

Ainda que na década de 70 ele começasse a chamar a atenção, por necessidade 

de proteção, com o considerável aumento dos veículos em circulação, o ramo 

automóvel dominava a cena, o casco. Foi em um “tapa” que a década de 80 

acalentou os danos morais que se estabeleceram nos anos noventa e com eles, 

quase que de imediato, todos os tipos possíveis e imagináveis de seguros de 

Responsabilidade Civil passaram a ser gestados. O familiar, agregado ao risco 

de incêndio, foi apenas uma experiência tímida do que estava por vir. O cachorro 

mordendo o vizinho era só uma boa isca experimental. 

Atualmente, os seguradores possuem em suas prateleiras as mais variadas e 

sortidas variedades de produtos com foco nos riscos da Responsabilidade Civil. 

O que antes era experimental e menos comum, hoje se transformou na realidade 

de uma centena de contratos prevendo cobertura específica para tudo: hotéis, 

condomínios residenciais, comerciais, construção etc. 

Recomenda-se na hora de comercializar ter o extremo cuidado, o corretor tem 

de estar muito bem informado sobre o produto que vai vender e a necessidade 

do cliente a quem vai oferecer. Imperioso que observe muito bem as diversas 

seguradoras do mercado e o que estão comercializando no ramo. Não basta 

conhecer o produto superficialmente, ele possui cláusulas excludentes 

importantes, bens não compreendidos no seguro elencados e, o principal, há 

pequenas e sutis diferenças importantes de abrangência de uma para outra 

seguradora.  Portanto, saber exatamente o que se está entregando ao cliente.  
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É notável que as discussões judiciais crescem, por sinistros negados por 

exclusões e isto preocupa saber onde reside o foco do erro, porem há a 

necessidade de refletir, corretores e seguradores. 
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B. Seguro de responsabilidade civil ônibus e assaltos  

Novembro/2018 

Carlos Josias M. de Oliveira 

Multiplicam-se as ocorrências de assaltos a ônibus quer nas linhas municipais 

como intermunicipais, e em especial aos destinados para compras que 

ultrapassam fronteiras levando turistas e compradores em potencial para 

revenda ou uso próprio. Em decorrência disto são muitas as ações judiciais 

contra os proprietários destes coletivos mirando ressarcimento de danos - 

objetos e dinheiro que lhes foram tomados - agregados aos inevitáveis danos 

morais sofridos. 

Face à crescente demanda de procedimentos do tipo na área judicial tornaram-

se frequentes as denunciações da lide das seguradoras mantenedoras de 

contratos do ramo Responsabilidade Civil Facultativo para Ônibus. 

A questão é se tal risco está ou não abrigo do contrato securitário. Não está. 

Pelas apólices comumente disponíveis se percebe que a mira do produto 

comercializado não alcança o risco em foco. Costumeiramente, se observa das 

condições gerais deste seguro a existência da definição do “objetivo do risco”, e 

neste espaço é possível identificar com perfeição que essa cobertura não se 

encontra contemplada na espécie. 

Vejamos como consta em geral: 

Art 1° A seguradora, na vigência deste seguro, garante pagar as 

quantias devidas, pelo segurado, a título de reparação civil, relativa a 

danos corporais e/ou materiais causados aos passageiros, ocorridos 

durante viagem efetuada por veículo transportador operado pelo 

Segurado, assim como reembolsá-lo das despesas efetuadas em 

ações emergenciais empreendidas com o objetivo de tentar evitar e/ou 

minorar aqueles danos, desde que estes decorra, direta e 

exclusivamente, de um ou mais dos seguintes eventos:  

 

1 - aceleração e/ou frenagem repentinas, aquaplanagem, movimentos 

bruscos em geral, colisão, capotagem ou tombamento do veículo 

transportador. 
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2- abalroamento de embarcação utilizada pelo veículo transportador 

para transpor cursos d'água, rios, canais, largos ou mar aberto. 

3- queda ou ingresso do veículo transportador em curso d'água, rios, 

lagos, canais, mar aberto, precipícios, abismos, despenhadeiros, 

barrancos, ribanceiras, e similares. 

4- incêndio ou explosão no veículo transportador; ou desprendimento 

e/ou queda de peças e/ou acessórios fixados no interior do veículo 

transportador. 

De sorte, que este tipo de sinistro não é risco garantido pelo contrato com o que 

a denúncia neste item certamente restará improcedente, tal qual, os danos 

morais se originados deste fato.  

Ausente está o acidente, conceituado nos riscos cobertos, e as demais previsões 

ali indicadas como essenciais ao objeto do contrato. Tal hipótese, somente seria 

abrigada em caso de criação de condição adicional. 
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14. SEGURO DE TUMULTOS 

A. Uma proposta para seguros de tumultos  

Maio/2017 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

Na falta de um título, ou, quem sabe, de uma melhor reflexão que o tema merece, 

penso que, nesta quadra em que nos encontramos, em que exsurgem a todo o 

momento manifestações populares, quer a favor, quer contrárias a uma política 

social mais justa e efetiva, é preciso que se atente no sentido de salvaguardar 

interesses patrimoniais, sejam públicos ou privados, expostos por ocasião 

destes atos realizados a título de expressão democrática. 

Acontece que, em verdade, estes atos muitas vezes se revestem de um cunho 

no qual, sob o pálio de uma manifestação democrática contrária aos interesses 

apresentados a determinadas categorias profissionais, há, de fato, infiltrações 

em que baderneiros encapuzados afrontam a lei e a ordem pública, 

protagonizando atos de terror e de escárnio à sociedade. 

Assim, nestes já conhecidos “movimentos de rua”, na noite de 29 de novembro, 

no Distrito Federal, o setor denominado Esplanada dos Ministérios foi palco de 

“uma quebradeira” generalizada por parte de vândalos que se infiltraram em 

protestos contra a PEC do Teto de Gastos e outras medidas que estavam sendo 

analisadas pelo Congresso Nacional. 

Estes atos truculentos e atabalhoados por motivos indeclináveis deixaram um 

rastro de violência contra o patrimônio público, assim como a destruição de 

inúmeros automóveis estacionados ao largo da sobredita Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília. 

As seguradoras, nas apólices de seguro de danos, nomeadamente de 

automóveis, excluem em suas cláusulas contratuais os riscos provenientes dos 

sinistros frutos destes eventos. 
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Quid iures, como se quedam os bens de todos os prejudicados por estes atos de 

tumulto e insurreição? Esta é uma questão que precisa, a meu juízo, ser pensada 

e minimizada pelo seguro. 

De outro giro, é princípio comezinho que o mutualismo ínsito no contrato de 

seguro, quando há aumento de risco, majora o prêmio que é a contraprestação 

paga pelo segurado para dar cobertura ao seu patrimônio. Mas, se o contrato de 

seguro guarda este princípio de uma repartição de riscos homogêneos, não é 

possível nem tampouco justo que os proprietários destes bens sofram, 

isoladamente, a perda de seus pertences pela truculência desenfreada de “um 

punhado de desordeiros”, que atentam contra a coletividade. 

Urge que o poder público não só puna exemplarmente estes fora da lei, mas, 

também, exija que todo o evento promovido por qualquer entidade sindical, a 

que título se rotule, pague um valor previsto em uma modalidade de seguro 

obrigatório no qual cada “participante ou agremiado” contribua com uma parcela 

para fazer frente a estes prejuízos que possam incorrer no decurso destas 

manifestações populares. 

Penso, assim, que a criação de um projeto de lei que regulamente este tipo de 

seguro envolvendo manifestações populares possa efetivamente minimizar 

riscos a que estão expostos as pessoas e o próprio patrimônio público. 

De lege ferenda, a criação de um novel tipo securitário dentre o rol dos seguros 

obrigatórios é uma questão de vontade política, pois só assim poder-se-á diluir 

prejuízos orquestrados por malfeitores do bem comum e, destarte, coibir a 

proliferação de indivíduos descaracterizados que se infiltram nestes movimentos 

populares gerando enorme prejuízo à sociedade como um todo. 

É uma sugestão, que deixo para reflexão de todos aqueles que buscam 

minimizar riscos que a cada dia se tornam mais frequentes em uma coletividade 

em verdadeira ebulição social, política e econômica.  

É o que penso.   
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15. SEGURO DE VIDA 

A. Um novo seguro de vida  

Julho/2017 

Dilmo Bantim Moreira 

 

A partir do final de abril de 2017, entrou em vigor a Resolução CNSP 344/16, 

que trata do Seguro de Vida Universal.  Diante dessa inclusão obrigatória da 

cobertura de Morte por Causas Naturais ou Acidentais, os planos, poderão 

oferecer outras coberturas de risco, contudo, é vedado o oferecimento de 

cobertura por sobrevivência. 

Os exemplos dos seguros tradicionais de Vida podem ser beneficiários pessoas 

físicas e/ou jurídicas, mas diferentemente do habitualmente praticado no Seguro 

de Vida, a indenização garantida pelo capital segurado contratado poderá ser 

composta pelo Capital Segurado de Risco, equivalente àqueles pagos pelas 

garantias dos tradicionais Seguros de Vida e, também, pelo Capital Segurado de 

Acumulação, este último similar ao que é oferecido em Planos Previdenciários, 

ou seja, pela valorização de pagamentos específicos realizados ao plano. 

A grande vantagem desta nova modalidade é que o consumidor pode receber de volta 

parte dos prêmios pagos, no caso de não ocorrência do sinistro, embora o seguro de 

Vida Universal não deva ser considerado como um produto de investimento. O 

plano poderá ser contratado de forma individual ou coletiva, inclusive com a 

utilização de meios remotos, devendo ter obrigatoriamente prazo de vigência 

maior ou igual a cinco anos completos, sendo proibida a renovação do seguro. 

Assim como um produto de previdência, esse novo tipo de seguro tem regras de 

acesso aos benefícios conhecidas como Vesting, além de um fundo de 

investimento especialmente constituído (FIE). O plano de seguro, assim, 

combina valores de Risco e de Acumulação, estes últimos podendo ser 

resgatados. 

A remuneração dos valores destinados ao resgate é realizada por meio de 

Provisão de Excedentes Financeiros(PEF) e da Provisão Matemática de 
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Benefícios a Conceder (PMBaC), contudo, o capital de risco não sofre 

remuneração. 

Em outros países em que há seguros parecidos com o que agora temos no mercado 

nacional, por exemplo, nos quais o valor do prêmio é depositado em uma conta com 

a apólice, deduzidas despesas e comissões incidentes na mensalidade, 

rendendo juros. A cada mês, abatimentos tais como os relativos à proteção do 

seguro, são feitos no valor da conta. O segurado pode fazer empréstimos ou 

sacar uma quantia do valor da conta da sua apólice para fins pessoais ou 

comerciais. Os empréstimos acumularão juros e os empréstimos não pagos, 

acrescidos de juros e saques, diminuirão o benefício por morte e o valor em 

dinheiro. A apólice permanece em vigor, contanto que o valor em dinheiro seja 

suficiente para cobrir as despesas e os abatimentos incidentes na apólice. 

As utilizações desse tipo de seguro comercializado em outros lugares do mundo 

podem objetivar substituição de renda, cobertura de dívidas, liquidez ou 

substituição patrimonial, auxiliar em casos de sucessão empresarial, ser 

destinadas a doações de caridade ou, ainda, servirem de reforço para fins de 

aposentadoria. 

No seguro que agora dispomos no mercado nacional, o capital segurado de cada 

uma das coberturas do plano será composto pela soma do capital segurado de 

risco com o capital segurado de acumulação e, os interessados na aquisição do 

produto, terão à disposição duas modalidades de capital para o seguro: 

1.Capital Segurado Constante: O capital de risco é recalculado ao longo da 

vigência do seguro, em função da evolução do capital segurado de acumulação, 

com o objetivo de que a soma de ambas as parcelas de capital se mantenha 

equivalente ao valor do capital segurado inicial;  

2. Capital Segurado Variável: O capital é variável ao longo da vigência do 

seguro e igual à soma do capital segurado de acumulação e do capital segurado 

de risco, este último, igual ao capital segurado inicial. 

No que se refere à atualização anual de valores, esta será aplicada, no caso da 

modalidade de Capital Segurado Constante, ao capital segurado e prêmio 

regular e, no caso da modalidade Capital Segurado Variável, ao capital segurado 
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de risco e ao prêmio de risco. O custeio do plano se dará exclusivamente por 

meio de prêmios regulares. A indenização será paga sob a forma de renda ou 

de pagamento único podendo o segurado solicitar resgate, total ou parcial, de 

recursos disponíveis da PMBaC. Na ocorrência de evento coberto, para fins de 

cálculo do valor a ser indenizado, serão considerados o saldo da PMBaC e, 

quando cabível, o saldo da PEF. 

Durante o prazo de tolerância (ou seja, inadimplência sem ter ocorrido 

cancelamento), a seguradora poderá abater do valor da indenização a quantia 

correspondente aos prêmios de risco que deixaram de ser pagos. Quando não 

for devido o pagamento da indenização, por exemplo, por sinistro ocorrido 

durante o prazo de carência, o segurado ou os beneficiários não terão direito ao 

recebimento da indenização referente ao capital segurado de risco. 

Para sinistros decorrentes de acidentes pessoais, não poderá ser estabelecido 

prazo de carência, exceto no caso de suicídio ou de tentativa de suicídio. 

Ocorrendo negativa do pagamento de indenização relacionada a cobertura 

contratada, o saldo da PMBaC e, quando for o caso, da PEF, será posto à 

disposição do segurado ou de seu beneficiário, conforme o caso, para 

recebimento à vista ou para pagamento de renda ou, em caso de contratação 

coletiva, no contrato, não se aplicando qualquer período de carência para 

efetivação do pagamento. 

A solicitação de resgate total implicará no automático cancelamento do plano, na 

data em que o valor do resgate for disponibilizado ao segurado e, se o plano 

contemplar a reversão de resultados financeiros, o saldo da PEF será pago 

concomitantemente ao saldo da PMBaC. Em caso de rescisão do contrato entre 

o estipulante e a seguradora, será garantida aos segurados a opção de resgatar 

os recursos, independentemente do prazo de carência. No caso de 

cancelamento do plano por inadimplência, a seguradora disponibilizará ao 

segurado o saldo da PMBaC e, quando for o caso, o da PEF. No caso de 

desligamento do segurado sem o cumprimento das cláusulas do contrato que 

regem o vesting, o saldo de provisões originado de prêmios pagos pelo 
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estipulante poderá, a seu critério, ser revertido em favor do próprio segurado ou 

do grupo de segurados remanescente, conforme definido no contrato. 

Os planos com vigência por prazo determinado poderão prever a extensão do 

fim de vigência das coberturas, em função do saldo da PMBaC existente, ao final 

da vigência original, sendo tal extensão facultativa para às partes. Ao final da 

vigência e não tendo ocorrido evento coberto pelo seguro, o saldo da PMBaC, e 

quando for o caso, da PEF, será posto à disposição do segurado. 

Os planos de seguro Vida Universal servirão como um interessante incremento 

no leque de opções para a proteção das pessoas e suas famílias, tanto no 

aspecto de risco quanto da proteção financeira, garantindo benefícios mais 

amplos a todos. 
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B. Contratar um seguro de vida?  

Novembro/2018 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Contratar um seguro de vida deve fazer parte das prioridades de todos! Ele é a 

garantia do equilíbrio financeiro em caso de morte, invalidez e outros casos 

fortuitos da vida humana. Mas como saber quando o seguro oferece a proteção 

adequada e necessária? O seguro de Vida (que é apenas um entre vários tipos 

de seguros de Pessoas) deve ser pensado com base na dificuldade de se fazer 

frente às obrigações financeiras, sobretudo, para quem tem dependentes e/ou 

dívidas de longo prazo, como pagamento de imóvel ou escola do filho, enfim, 

obrigações que podem ser prejudicadas com base em uma nova realidade 

financeira que signifique menos disponibilidade de dinheiro. 

As garantias usualmente disponíveis no mercado de seguro abrangem a morte, 

morte acidental, invalidez permanente parcial ou total por acidente, invalidez 

funcional permanente total por doença, invalidez laboral permanente total por 

doença, despesas médico-hospitalares e odontológicas, diárias de incapacidade 

temporária, diárias de internação hospitalar e doenças graves. 

No sentido de atender a demanda atual e de oferecer mais opções, o mercado 

tem desenvolvido novos produtos de forma contínua. 

Claro, também é importante levar em conta a renda e a disponibilidade para 

investir em um seguro de Pessoas. De acordo com valores médios estimados, é 

aconselhável que o gasto seja de até 5% do orçamento. Mas, quais são as 

razões para contratar um seguro desse tipo? 

Vamos elencar alguns bons motivos: 

• Ter um seguro de Pessoas, por exemplo um seguro de Vida, é ter a 

tranquilidade de que sua família terá apoio financeiro para se reequilibrar 

caso aconteça uma morte. Os dependentes poderão manter o padrão de 

vida usual, sabendo que terão suas preocupações financeiras imediatas 

atendidas; 
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• O próprio segurado pode contar com uma indenização no caso de 

invalidez por doença ou acidente. Dependendo da configuração do plano, 

podem ser contratadas diárias de incapacidade e/ou de internação em 

hospitais, despesas médico-hospitalares e odontológicas por acidente e, 

ainda, doenças graves; 

• A contratação de um seguro permite a continuidade do planejamento 

financeiro familiar e/ou pessoal, evitando atrasos em planos já traçados; 

• No caso de uma sociedade empresarial, em ocorrendo o falecimento de 

uma das partes, o seguro pode ser direcionado para cobrir a participação 

do sócio faltante, reduzindo o risco de endividamento da empresa, 

protegendo a sociedade e os próprio empresários, pois permitirá o 

pagamento das cotas do sócio falecido; 

• O seguro de Pessoas, no caso de morte, não se caracteriza como herança 

e pode ser destinado a qualquer beneficiário legalmente válido, por 

exemplo, para cobrir as despesas imediatas com inventário, com um 

procedimento de indenização de pouca burocracia e com pagamento 

rápido; 

• Além das coberturas tradicionais, os seguros de Pessoas podem agregar 

outros itens como por exemplo cobertura de despesas com funeral; 

• Vários produtos disponibilizam serviços agregados, como por exemplo: 

segunda opinião médica internacional, descontos para a compra de 

medicamentos e, até, assistência residencial; 

• Apesar de diversos empregadores oferecerem o benefício do um seguro 

de vida/acidentes aos seus empregados, muitas vezes os capitais 

segurados são baixos para a real situação financeira destes, então, é 

importante que cada indivíduo o complemente com um seguro particular, 

uma vez que não há limite para a contratação do produto, adequando 

assim o valor total à sua respectiva necessidade; 

• Os valores pagos (ou prêmios) para se ter um seguro de Pessoas são 

baseados em alguns fatores, entre eles a idade e condições de saúde, 

assim, quanto mais cedo contratar menos se irá pagar por ele, lembrando 

que nas fases mais jovens da vida é que temos menos valores 
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acumulados, ou seja, um evento danoso tem o potencial de prejudicar 

mais intensamente nesse período. 

Contudo, a meta do seguro é a de restabelecer o equilíbrio econômico 

perturbado, assim, a contratação de Seguros de Pessoas devem ser realizadas 

com planejamento (e conte com um Corretor de Seguros para isso), objetivando 

nossa proteção e a de todos que bem queremos. 
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C. A falta de indicação de beneficiário no seguro de vida  

Março/2016 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

O Superior Tribunal de Justiça, na sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015, ao julgar 

o recurso especial número 1.401.538- RJ, em decisão monocrática do ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, entendeu que na falta de indicação do beneficiário o 

capital segurado deverá ser pago metade ao cônjuge supérstite (não separado 

judicialmente) e a outra metade ao companheiro, desde que comprovada, nessa 

última hipótese, a união estável. A decisão dá uma exegese mais dilargada ao 

que preconiza o artigo 792 do Código Civil, que tem a seguinte dicção: 

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não 

prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge 

não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida 

a ordem de vocação hereditária. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo serão beneficiários 

os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à 

subsistência.” 

No caso concreto houve o pagamento do seguro à companheira e aos herdeiros 

legais. A ex- mulher do segurado (havia uma separação de fato), pleiteou a outra 

metade, pois a metade do capital segurado pertenceria aos herdeiros legais. 

A decisão hostilizada teria beneficiado o cônjuge separado de fato, quanto à 

metade do capital segurado atentando a uma interpretação literal do sobredito 

artigo 792 do Código Civil. 

O ministro relator considerou a incoerência do sistema jurídico nacional o 

favorecimento do cônjuge separado de fato em detrimento do companheiro do 

segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de 

indicação do beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando 

que a união estável é reconhecida constitucionalmente (art. 226,§6º da CF/88), 

como entidade familiar. Assim, o reconhecimento da qualidade de companheiro 
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pressupõe a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal a teor 

dos artigos 1.723 a 1.727 do Código Civil. 

De fato, a legislação é lacunosa sobre o assunto.  

O artigo 126 do PL nº 3.555 apresentado pelo IBDS, também não prevê de uma 

maneira expressa esta questão. 

Venia concessa, alvitro uma interpretação mais audaciosa quanto ao tema em 

debate. Penso que poderia, de lege ferenda, ser acrescido mais um parágrafo, 

quer no Código Civil vigente, quer no artigo de que trata o projeto de lei, no 

sentido de que “na falta de indicação do beneficiário, se o segurado tiver uma 

união estável, o capital segurado deve ser pago na sua integralidade ao 

companheiro do segurado”. 

Tal proposta resulta expressamente do artigo 1.723 do Código Civil e do 

parágrafo § 6º do artigo 226 da Carta Magna que prevê o instituto da União 

Estável. 

Ademais, no artigo 793 o Código Civil diz que “é válida a instituição do 

companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato – de seguro – o 

segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato”. 

Impende ressaltar, à guisa de exemplo, que no instituto da Curatela, o Código 

Civil concede ao companheiro a possibilidade de ser curador do outro, quando 

este estiver interdito ope legis, artigo 1.775 do CC. 

Tal sugestão encontra sintonia perfeita no próprio corpo da ementa do referido 

recurso especial, quando no item 6 o relator afirma que “o intérprete não deve 

se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir 

de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido 

mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se 

pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada 

e o bem jurídico visa proteger”. 

Frente a estes argumentos e das disposições legais acima apontadas o 

companheiro do segurado deve ser alçado à condição de beneficiário legal do 

segurado, na integralidade do capital segurado. 



293 
 

É o que em ligeiro apanhado penso em relação ao tema proposto.  
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D. O Projeto de Lei nº 29/2017 e a figura do companheiro nos seguros 

sobre a vida 

Maio/2018 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

1. Resumo 

O presente trabalho pretende demonstrar o desacerto que consta em um projeto 

de lei aprovado na Câmara dos Deputados e, que, hoje, se encontra no Senado 

da República. Trata-se do projeto de lei, sob número 29/2017, que revoga o 

instituto do seguro e de sua prescrição previsto no Código Civil de 2002. O 

dispositivo que se combate por ferir norma constitucional e próprios dispositivos 

do Código Civil em sede de direito de família, diz respeito à proteção que se deve 

dar à união estável em dispositivos insertos na nova lei de seguros, que, em um 

capítulo que trata do tema dos seguros sobre a vida e a integridade física, 

concede privilégios ao cônjuge supérstite em detrimento do companheiro (a) no 

que tange ao instituto da união estável previsto, quer na nossa Constituição 

Federal, quer em nossa legislação ordinária. Decisões do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça dão guarida à tese sustentada pelo 

autor no presente artigo. 

 

2. Introdução 

O projeto de lei número 29/2017, aprovado pela Câmara Federal, hoje no 

Senado da República, cuida do contrato de seguro revogando este Capítulo no 

Código Civil além de algumas disposições atinentes à área que trata da 

prescrição neste contrato. 

O ponto, no entanto, que quero focalizar diz respeito à situação do companheiro 

e da pessoa separada, que dentro deste projeto se encontra no Título III, sob a 

rubrica “Dos Seguros sobre a Vida e a Integridade Física”. 
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A relevância deste tema merece data vênia, de lege ferenda, ser parcialmente 

reformulado o texto do artigo, a seguir transcrito, como atualmente está redigido 

e proposto no projeto no Título acima negritado, pois, se assim aprovado, irá 

atentar contra o que hoje se construiu ao longo do tempo em nossa legislação, 

quer em sede constitucional, quer em sede de legislação ordinária.  

Deveras, o legado securitário em sede de seguro sobre a vida, quando cuida do 

companheiro, na redação conferida pelo § 2º, do artigo 113 do sobredito projeto 

de lei, confere a este, pasmem!!! “A metade do que caberia ao cônjuge”. Tal 

dispositivo que será objeto de uma análise mais aprofundada no decorrer desta 

exposição carece de constitucionalidade e de uma redação de melhor rigor 

técnico-jurídico. 

Diz o sobredito artigo 113 do PLC nº 29/2017: 

“Na falta de indicação do beneficiário, não prevalecendo ou sendo nula 

a indicação efetuada, o capital segurado será pago ou, se for o caso, 

será devolvida a reserva matemática, por metade, ao cônjuge, (e o 

companheiro?????... omissis), se houver e o restante aos demais 

herdeiros do segurado. 

§ 1º .............. 

§2º Se o segurado for separado, ainda que de fato, caberá ao 

companheiro a metade que caberia ao cônjuge”. (grifo nosso). Grifo 

nosso. 

Assim, a meu sentir, esta norma legal está visceralmente contra o que o moderno 

Direito de Família conseguiu outorgar ao companheiro, notadamente em se 

cuidando do instituto constitucional da “união estável”. 

 

3. Características da união estável 

O que se pretende com este trabalho é convidar a atenção do legislador e da 

nossa sociedade, evitando que se cometa um grave retrocesso no Direito de 

Família. Pois, como preleciona a jurista e eminente professora Maria Helena 
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Diniz, “a proteção jurídico-constitucional recai sobre uniões matrimonializadas e 

relação convivências more uxorio, que possam ser convertidas em casamento”1.  

A “união estável”, que o projeto em pauta denomina como companheiro, aliás, 

com expressiva e larga repercussão na ordem econômico-financeira como 

acontece com o legado do capital segurado em sede de contrato de seguro sobre 

a vida e a integridade física – artigo 110 do PLC 29/2017 -, irradia, no dizer de 

Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald, "suas consequências em diferentes 

campos, projetando-se nas relações patrimoniais, de índole econômica, e 

também nas relações pessoais, domiciliadas no âmbito interno da relação 

mantida pelo casal e em muito se assemelham aos efeitos do casamento”.2 

Mais, sob o ponto da ótica quanto aos aspectos constitucionais, ensina Maria 

Berenice Dias, " ainda que a união estável não se confunda com o casamento, 

ocorreu a equiparação das entidades familiares, sendo todas merecedoras da 

mesma proteção. O fato de mencionar primeiro o casamento, depois a união 

estável e, por último, a família monoparental não significa qualquer preferência 

nem revela uma escala de prioridade.3 Grifo da autora. 

Assim, não se admite mais somente focalizar o que disse alhures o eminente 

jurisconsulto Pontes de Miranda, em sua celebrada e imorredoura obra Tratado 

de Direito Privado, quando ao falar sobre a união conjugal na forma primitiva, 

doutrinou: 

"A família pode ser monogâmica ou poligâmica, conforme a aproximação sexual 

se faz entre um homem e uma mulher, viri et mulieris coniunctio, ou entre um 

homem e várias mulheres (os escritores canonistas chamavam polignecia, cf. 

MONTE, Direito eclesiástico, II, 203; melhor monandria), ou uma mulher e vários 

homens (poliandria)".4 

De fato. Secundada nos ensinamentos de Fabíola Santos Albuquerque, Maria 

Berenice Dias, adverte que "o novo modelo de família funda-se sobre os pilares 

 
1 Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 5. Direito de Família, 22ª edição, Editora Saraiva, 
pág. 354. 
2 Chaves, Cristiano e Rosenvald, Nelson. Direito das Famílias, 3ª Edição, Lumen Juris, pág. 474. 
3 Dias, Maria Berenice, Manual de direito das Famílias, 11ª edição, Revista dos Tribunais, págs. 240/241. 
4 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, vol. 7, BORSOI, Rio de Janeiro, 1971, p.175. 
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da repersonalização, da afetividade, da pluralidade e do eudemonismo, 

impingindo nova roupagem axiológica ao direito das famílias." Grifo da autora.5 

Aliás, a eídola, criada por Epicuro "admitia que as imagens visíveis procedem de 

minúsculas formas materiais, aonde os deuses aparecem como projeções do 

ideal epicurista de uma vida plenamente feliz."6 

Hoje, longe de se buscar somente felicidade nas ligações afetivas, as famílias 

democráticas, no dizer de Maria Celina Bodin de Moraes e Ana Carolina 

Brochado Teixeira, estão configuradas através de estruturas as mais diversas 

"em que a dignidade das pessoas que a compõem é respeitada, incentivada e 

tutelada. Do mesmo modo, a família "dignificada", isto é, conformada e 

legitimada pelo princípio da dignidade humana é, necessariamente, uma família 

democrática".7 

Dessarte, a norma constitucional de 88 ao tratar da Família, da Criança, do 

Adolescente, do Jovem e do Idoso é lapidar ao dizer no artigo 226, que “A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. (EC nº 66/2010). E ao dar 

proteção aos conviventes diz a nossa Lei Magna no artigo 226, § 3º, verbis: "Para 

efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.” 

De sua vez, o artigo 1.571 do Código Civil preceitua: 

 “A sociedade conjugal termina:  

I- ............ 

II- ............ 

III- pela separação judicial; 

IV- pelo divórcio.” 

 
5 Autora e obra citada, pág. 138. 
6  Röd, Wolfgang. O Caminho da Filosofia, tradução Ivo Martinazzo, Editora UNB, vol. 1, 2014, págs. 
271/272. 
7 Comentários à Constituição do Brasil. In, J.J. Gomes Canotilho e Outros, Editora Saraiva/Almedina, 2013, 
págs. 2117/2118. 



298 
 

 

Ao cuidar da paridade entre cônjuges e companheiros omitida na ordem de 

vocação hereditária inserta no artigo 1.829 do Código Civil, o ministro Luis 

Roberto Barroso, em leading case julgado pelo Supremo Tribunal Federal, 

entendeu que, tanto para companheiros quanto para cônjuges, deve ser aplicado 

este dispositivo legal objetivando preservar a segurança jurídica. 

Aliás, ao ensejo dos comentários ao artigo 1.790 do Código Civil que fala da 

sucessão dos companheiros, Mauro Antonini, advertiu: 

"Nos aspectos em que as famílias, oriundas do casamento ou da união 

estável, são semelhantes, como é o caso das relações afetivas que 

geram, não pode haver tratamento legal diferenciado. O vínculo 

familiar, de afeto, solidariedade e respeito, devem ser o norte do 

legislador infraconstitucional na disciplina da ordem de vocação 

hereditária."8 

 

4. Da violação do dispositivo do PLC frente a julgados do STF e STJ 

Dessarte, o que se pretende neste trabalho é destacar que se for aprovado o 

projeto em pauta como está atualmente redigido se estará cometendo e se 

perpetrando um retrocesso ao direito de família, além de uma flagrante 

inconstitucionalidade, bem como uma visceral violação a entendimentos já 

pacificados em nossos Tribunais Superiores, quer no STF, quer no STJ, no 

sentido de que o inciso II do artigo 1.829 do Código Civil deve ser lido e aplicado 

na linha de “que não há espaço legítimo para o estabelecimento de regimes 

sucessórios distintos entre cônjuges e companheiros, já que a lacuna criada com 

a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC/2002 deve ser 

preenchida com a aplicação do regramento previsto no artigo 1.829 do CC/2002. 

Logo, tanto a sucessão de cônjuges como a sucessão de companheiros devem 

seguir, a partir da decisão desta Corte, o regime atualmente traçado no artigo 

1.829 do CC/2002” (RE 878.694/MG, relator Ministro Luis Roberto Barroso).9 

 
8 Código Civil Comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordenador Ministro Cezar Peluso, 4ª edição, 
Manole, p. 2.100. 
9 Recurso Especial nº 1.337.420-RS. Site STJ Documento 75404739. 
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No mesmo diapasão, no recurso especial número 1.332.773, o ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, citando decisão do ministro Barroso disse “que as leis 

relativas ao regime sucessório nas uniões estáveis foram, portanto, 

progressivamente concretizando aquilo que a CF/1988 já sinalizava: cônjuges e 

companheiros devem receber a mesma proteção quanto aos direitos 

sucessórios, pois, independentemente do tipo de entidade familiar o objetivo 

estatal da sucessão é garantir ao parceiro remanescente meios para que viva 

uma vida digna”.10 

Assim, quando se trata de verba securitária em sede de seguro de vida – morte 

do segurado – embora não se considere como uma herança11 de vez que o 

seguro é jure próprio, o capital segurado embora livremente estipulado pelo 

segurado não pode “fugir” da sistemática traçada pelos Tribunais Superiores, 

vale dizer, desprezando-se entendimento consolidado de que o companheiro 

tem os mesmos direitos do cônjuge supérstite.   

Em assim sendo, se adotarmos o entendimento expresso previsto no PLC nº 

29/2017, em seu artigo 113 caput, notadamente de seu parágrafo segundo acima 

transcritos haverá, sem dúvida, um retrocesso além de uma visceral afronta ao 

que se decidiu e já se consolidou, quer em sede doutrinária, quer em sede 

jurisprudencial. 

 

5. Conclusão 

Embora o seguro de vida não entre na ordem de vocação hereditária por se 

cuidar de um direito próprio que não é objeto de partilha, a legislação 

extravagante não pode sufragar entendimento contra legem, como é o caso do 

dispositivo legal objeto destes comentários, sob pena do instituto jurídico tratado 

em sede de contrato de seguro violar, em suas inteiras, normas de proteção ao 

Direito de Família albergadas em julgamentos já pacificados nos Tribunais 

Superiores que dão inteira guarida à união estável. 

 
10 Recurso especial n° 1.332.773-MS. Site STJ. Documento 37313339 
11 Art. 794 do Código Civil e art. 114 do PLC nº 29/2017. 
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Desta forma, a norma inserta no artigo 113 e seu respectivo § 2º, do Projeto de 

Lei número 29, de 2017, que desde 12/04/2017 se encontra no Senado Federal, 

se aprovada como está redigida pode não só gerar um retrocesso diante dos 

julgados já pacificados nos Tribunais Superiores no que se refere a verba do 

capital segurado aos companheiros dos segurados, como também, o que é mais 

grave, pode ferir de morte a igualdade existente entre dois institutos legais, vale 

dizer, a união estável e o casamento. 

Ademais, o que se quer em sede de contrato de seguro de vida é proteger todos 

aqueles que vivam com o segurado e que com sua morte, não sejam privados 

de ter uma vida digna em consonância com o nosso atual sistema no moderno 

Direito de Família. 

É o que penso, sob censura dos doutos. 

Porto Alegre 2017  
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16. SEGURO GARANTIA 

A. O seguro garantia nos dias de hoje  

Janeiro/2016 

Voltaire Giavarina Marensi 

 

Em artigo que me referi alhures sobre o seguro garantia disse, na ocasião, que 

esta modalidade de seguro está com grande aceitação no mercado securitário, 

de vez que ela – garantia – pode substituir a penhora online surpreendendo 

muitas vezes o devedor, sem que ele possa desempenhar normalmente suas 

atividades. 

O artigo 656 parágrafo 2º do Código de Processo Civil em vigor, que encontra 

correspondência no futuro CPC, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que entrará 

em vigência em 2016, tem uma redação mais escorreita em relação ao sobredito 

parágrafo daquele artigo, quando ao tratar do tema correspondente, diz em seu 

artigo 835, parágrafo 2º, verbis: 

“Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária 

e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito 

constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. Os nossos tribunais têm 

autorizado que a empresa, em um processo de execução de título extrajudicial, 

garanta a execução por meio de apólice de seguro de garantia judicial, ao revés 

do “elemento surpresa” da penhora online. 

Em verdade, o que muitas vezes acontece é que o valor de enorme monta, traz, 

indubitavelmente, prejuízo sensível a muitas empresas que têm seus bens 

penhorados engessando a circulação de bens e comprometendo a maioria das 

vezes seu desempenho na atividade negocial. 

Assim, a previsão legal do seguro de garantia judicial resulta na ausência de 

prejuízo ao credor, posto que havendo meio alternativo para garantia da 

execução, ele, credor, não ficará descoberto de seu crédito. Além disso, o 

legislador ciente dos malefícios advindos da imobilização de capital à atividade 

empresarial, concede ao devedor a possibilidade de substituição da penhora por 
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fiança bancária ou seguro garantia, devendo sua rejeição estar justificada por 

sólidos argumentos, o que na maioria das vezes isto não ocorre. 

Em sede doutrinária ao tema em pauta, disse: “Cuida-se de um seguro de 

responsabilidade civil, segundo a matéria, com cobertura inédita na América 

Latina”. 

Este seguro, segundo a apólice contratual, dará cobertura à “penhora online” de 

contas bancárias de empresas devedoras na Justiça, atualmente, com forte 

aumento nos últimos meses de 2015. 

Mas, o seguro que prevê, especificamente, a penhora online é que teria 

despertado maior interesse do mercado. 

Neste tipo de cobertura as empresas, que por demandas trabalhistas têm contas 

bloqueadas é que se utilizariam, precipuamente, deste seguro, de vez que as 

Companhias de seguros disponibilizariam uma quantidade de recursos para a 

empresa que contrata essa cobertura securitária. Na verdade, este seguro na 

prática funcionaria como uma espécie de “empréstimo” aos seus segurados. 

Trata-se de uma nova modalidade de seguro, como se ressalta a mancheias, de 

responsabilidade civil, lato senso, a teor dos moldes plasmados no artigo 787 do 

Código Civil, visando afastar a substituição do seguro fiança já previsto, de lege 

lata, a teor do preceito expresso no parágrafo segundo do mencionado artigo 

656 do Código de Processo Civil, aliás, como afirmei acima, mantido em seus 

termos no futuro CPC. 

O Superior Tribunal de Justiça, em caso que cuida da espécie, sob relatoria da 

ministra Nancy Andrighi, em sede de recurso especial, retrata bem esta 

tendência, derrubando muitas das razões utilizadas para restringir a aceitação 

da fiança bancária / seguro garantia judicial. Confira-se: 

“Como sempre tenho sustentado, o processo civil deve ser campo de 

equilíbrio, não de posições extremadas. A penhora de dinheiro ou de 

numerário em contracorrente tem, é fato, prioridade em relação a 

qualquer outro bem que possa vir a garantir a execução. Não há 

dúvidas disso. Mas não podemos engessar a interpretação do CPC de 

modo a não permitir que, mesmo em hipóteses excepcionais, seja 



303 
 

possível ao devedor evitar a imobilização de vultoso capital em 

espécie”. 

Contudo, a lei vigente e a futura também atribuiu ao devedor a possibilidade de 

substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor 

não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% (trinta por cento), ex vi 

legis, art. 656, parágrafo 2º, do CPC. Naturalmente, para a efetivação de tal 

substituição é necessário colher a anuência do credor, mas nada impede que o 

juiz, mesmo diante da negativa por parte deste, decida pela substituição, caso 

entenda que, dessa forma, a execução poderá se desenvolver de modo menos 

gravoso sem prejuízos para a solvabilidade do débito. É importante lembrar, 

neste ponto, o que pontua o art. 620 do CPC.  

O site Migalhas do dia 5 de agosto do corrente ano enfatiza esta possibilidade 

de garantia, em se cuidando de execução fiscal, quando registra:  

“A lei 13.043 alterou, em novembro de 2014, a LEF (6.830/80) para estipular o 

seguro garantia como forma de garantia às execuções fiscais. Com a mudança, 

o seguro garantia passa a ter no segmento judicial um nicho de grande 

potencial a ser explorado. De acordo com dados da Susep, já no primeiro 

semestre, a demanda pelo seguro garantia cresceu 30% se comparado ao 

mesmo período de 2014. 

Para o diretor de Garantia da consultoria de seguros Willis, Rodrigo Loureiro, 

“o impacto na carteira foi provocado pela mudança na legislação, uma vez que 

o volume de prêmios emitidos em seguro garantia foi de R$ 689,3 no 

acumulado do semestre. De acordo com estatísticas da Willis, 70% deste 

volume, aproximadamente R$ 482,51 milhões, são referentes ao segmento 

judicial”.  

Com a nova redação, por exemplo, a lei de execuções fiscais passará a 

estabelecer, dentre outros aspectos, em garantia da execução pelo valor da 

dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa. 

Dessarte, o executado pode oferecer fiança bancária ou seguro garantia em 

qualquer fase do processo, que será deferida pelo juiz ao executado podendo 
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este substituir a penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro 

garantia.  

Neste sentir, o especialista acima mencionado destaca que os principais 

benefícios do uso do seguro garantia judicial são o menor custo frente à opção 

da fiança bancária e a possibilidade de utilizar os recursos monetários que 

seriam colocados em depósitos judiciais na operação do dia a dia e/ou em 

investimentos que são melhor remunerados.  

“Segundo ele, enquanto o custo do seguro garantia gira em torno de 0,40% a 

1,5% ao ano do valor segurado, a fiança bancária gira em torno de 1,5% a 3% 

ao ano. "Essa possibilidade de substituir garantias processuais mais onerosas 

pelo seguro de garantia judicial, que possui regulamentação e fiscalização no 

mercado segurador pela Susep, propicia grande economia às empresas, o que 

em tempos de crise econômica se torna uma excelente vantagem." 

É o seguro evoluindo cada vez mais nos dias de hoje, em que pese à crise que 

atualmente estamos vivenciando. 
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17. SEGURO PARA CATÁSTROFE NATURAL 

A. Sobre o terremoto no México (19.09.2017)  

Novembro/2017 

Gustavo Tavares da Cunha Mello 

 

Um forte terremoto voltou a atingir o México nesta terça-feira, 19 de setembro, 

às 13h14minh (horário local). O epicentro do sismo, de 7,1 graus de magnitude, 

com profundidade de 51km (segundo a USGS), em Izúcar de Matamoros, acerca 

de 12 quilômetros da localidade de Axochiapan, no Estado de Morelos (centro 

do país), mas o tremor de terra foi sentido na Cidade do México capital mexicana, 

onde dezenas de prédios caíram, bem como em Puebla, Morelos e Guerreiros. 

A contabilidade da tragédia alcança 224 mortos até agora (às 8h do dia 20/09/17) 

e pode crescer.  

O terremoto ocorreu apenas dez dias depois de outro tremor de terra, de 

magnitude 8,2 graus na escala de Richter, com profundidade de 69,7 Km, sacudir 

o sul do país e deixar mais de uma centena de mortos nos Estados de Oaxaca, 

Chiapas e Tabasco. Porém, trata-se de uma região menos densamente 

povoada. 

Este terremoto terá tantas vítimas como foi observado no abalo de 

19/09/1985? Não. O Código de Obras, e a engenharia do México mudaram 

bastante de lá para cá. Obviamente, ainda se encontram construções antigas – 

já muito desvalorizadas, e sem aceitação para coberturas de seguros contra 

sismos – que não estão adaptadas ao novo sistema. No entanto, a maioria das 

edificações já conta com sistemas protecionais de abalos sísmicos, que os 

mexicanos foram buscar a tecnologia no Japão. Nos prédios são instalados 

amortecedores eletrônicos, que podem ser controlados à distância. Em prédios 

mais simples são usados amortecedores de molas que funcionam de um jeito 

parecido à suspensão de veículos. Os engenheiros também colocam um 

material especial para amortecer as junções entre as colunas, a laje e as 

estruturas de aço que compõe cada andar. Esse material ajuda a dissipar a 
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energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas, assim o prédio 

não esmaga os andares intermediários.  

Além disso, o aftermathdos mexicanos é muito preparado,organizados pelo 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), eles fazem treinamentos 

contra sismos a cada 2 ou 3 meses, semelhantes aos treinamentos contra 

incêndio experimentados no Brasil. Os hospitais já contam com equipes médicas 

preparadas e material para atender a estes tipos de ocorrência, envolvendo 

cirurgias para traumas por desabamentos, amputações, queimaduras, etc. Há 

brigadas especializadas e treinadas pela Defesa Civil mexicana, voluntários em 

resgates, incluindo até equipes especializadas em PETs, Crianças ou Idosos. 

Áreas pré-definidas e conhecidas para abrigos e reencontro de familiares.  

Treino é treino, jogo é jogo: tudo isso funciona bem? Claro que não. Por isso 

as autoridades não param de repetir as recomendações, como alguns dos 

seguintes exemplos: 

1. Compartilhar sua energia elétrica, caso na sua região ainda tenha, 

sobretudo para a recarga de celulares; Compartilhe e tire a senha de sua 

rede WI-FI; 

2. Evite congestionar linhas telefônicas, prefira usar rede de dados e internet 

para se comunicar; 

3. Faça silêncio nas áreas afetadas para permitir se ouvir chamados e gritos 

de vítimas; 

4. Doe sangue, água, mantimentos para hospitais e abrigos; 

5. Não fume e nem produza faísca (inclusive uso de lanternas inadequadas 

e celulares), pois há muito vazamento de gás; 

6. Não bloqueie estradas e vias, mantenha passagem livre para veículos da 

defesa civil e bombeiros. Evite usar seu carro. Fique em casa. 

O que esperamos?  O México demora a sair dessa tragédia? 

Infelizmente a contabilidade de vítimas ainda deverá crescer, teremos as réplicas 

que podem prejudicar ainda mais o trabalho de resgate e abalar os prédios já 

afetados.  
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O México não deve demorar tanto assim para se recuperar dessa catástrofe, a 

despeito de sua magnitude o país está muito mais preparado até quando 

tratamos dos recursos financeiros. No terremoto de 1985 os prejuízos segurados 

atingiram US$ 400 milhões, de um total de US$ 8,3 bilhões de prejuízos totais.  

Agora o México está muito mais atento e preocupado com esse fenômeno, tendo 

fechado 2016 com US$ 1 bilhão (segundo a AM Best) em reservas de seguros 

para catástrofes (valores cobertos por apólices de seguros). Portanto, tendo 

ocorrido em uma região mais densamente povoada e rica (onde há penetração 

de contratos de seguros), é possível que tenhamos bastantes recursos 

disponíveis para a sua reconstrução. Além disso, o México também conta com o 

FONDEN – Fondo de Desastres Naturales–implantado pelo governo mexicano 

em 1996, o Fundo estimava alcançar US$ 845 milhões em 2018, e recentemente 

o governo lançou no mercado de resseguros, em agosto de 2017, outros US$ 

360 milhões em títulos de catástrofes (Catbonds). Este  fundo paga 50% da 

reconstrução de casas e empresas particulares que tenham contratado seguro 

(uma exigência). Para se compreender mais sobre o seguro que o morador da 

Cidade do México contrata uma residência segurada em US$ 85.000, 

(importância segurada) paga por ano (prêmio) de US$ 450, à US$ 648. Ou seja, 

as taxas variam de 0,53% a 0,80% do patrimônio segurado. Bastante razoável, 

considerando o risco de terremoto. 

Atualmente, no México, 25 companhias de seguros fazem os seguros 

residenciais com cobertura para terremoto, onde se destacam: La Latino 

Seguros, ABA Seguros, HSBC México, AXA Seguros y Aseguradora. A Comisión 

Nacional Para laProteccion y Defensa de losUsuarios de ServiciosFinancieros 

publica todos os anos um acompanhamento e avalia a qualidade das 

seguradoras mexicanas. 

O governo mexicano (estadual e federal)gasta anualmente US$ 1,5 bilhão com 

reconstrução de áreas atingidas por desastres naturais (inclui furação e 

alagamentos). 

As perguntas de sempre:  
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Por que temos tantos terremotos no México? O país está localizado na 

confluência de diversas placas tectônicas: Placa de Rivera (bem menor), Placa 

de Cocos, Placa do Caribe e Placa Norte Americana. O México conta também 

com 3.000 vulcões, dos quais ao menos 14 vulcões estão ativos, sendo as 

últimas erupções observadas em 2016 (Colima e Popocatepetl). Em outras 

palavras, o México está localizado em uma região geologicamente em constante 

deformação e de elevado risco. A cada ano são registrados aproximadamente 

90 abalos superiores a 4 graus na escala Richter. 

Temos como prever terremotos? Não. A tecnologia ainda não avançou o 

suficiente para dominarmos e conhecermos previamente todos os futuros 

movimentos das placas tectônicas que compõem a litosfera terrestre. São áreas 

gigantescas, com fronteiras de muitos Km, e seria impossível prever onde haverá 

o ponto de ruptura, de falha, onde a placa irá ceder após seu movimento 

provocando a liberação de tamanha energia. Há sensores que captam os 

sismos, mas com antecedência inferior a 1 minuto. 
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18. SEGURO SAÚDE 

A. As novas normativas de contratação eletrônica de planos de saúde 

e o impacto no mercado de corretores  

Janeiro/2018 

Ileana Moura 

 

A reverberação da aplicação da Resolução Normativa 413 da ANS que trata de 

contratação eletrônica no mercado de planos de saúde tem provocado muitos e 

variáveis ecos no mercado de corretores de seguros. 

Inegável é que este órgão regulador antecipa-se a uma tendência que é mais 

que natural em uma sociedade altamente digital como a que vivemos. Nossos 

novos consumidores que hoje atendem pelo codinome “millenials”, filhos dos 

primeiros “boomers”, não tomam nenhuma decisão de compra de nenhum 

produto sem o auxílio de ferramentas de tecnologia. 

Como então conviver com um modelo altamente eletrônico de compra em 

produtos em que a consultoria de venda do corretor é imprescindível, pois para 

que a venda eficaz aconteça à intermediação por um especialista é vital na 

escolha do produto certo para o perfil do cliente? 

Certamente com o amadurecimento do mercado de corretores, que ao invés de 

polemizar e se amedrontar pelos novos horizontes precisa entender que venda 

eletrônica não é venda sem corretor e sim uma venda que usa outras formas de 

acesso ao cliente. 

Investir em novas tecnologias de distribuição precisa ser a maior prioridade das 

cabeças gestoras dos canais corretores, pois a sociedade como um todo 

caminha para um universo sem papel em que as certificações digitais, o 

reconhecimento datiloscópico ou de íris ou as assinaturas eletrônicas deixarão 

de ser uma opção a mais, para se tornarem as únicas formas de contratação em 

um futuro bem próximo. Aquele corretor que conhece perfeitamente seu cliente, 

seus hábitos e suas necessidades nunca serão substituídos por máquina 

nenhuma, mas ele também terá que fazer uso dessas ferramentas.  
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B. Em busca de novas soluções para o mercado de saúde no Brasil  

Novembro/2017 

Jorge Abel Peres Brasil 

 

O principal objetivo da Instituição ANSP, é de colaborar no desenvolvimento e 

crescimento do mercado segurador através da produção de conhecimento de 

suas cátedras e aporte de experiências dos executivos as compõem.  

O mercado de saúde está aqui representado por sua cátedra, a qual nós 

acadêmicos que a integram têm a missão de compartilhar com a indústria ideias, 

conceitos e análises de tendências que criem PERSPECTIVA sobre as 

mudanças que estão ocorrendo.  

Estamos diante de uma realidade que desafia o futuro dos planos de saúde, com 

impactos extremamente danosos à sociedade. 

Os problemas são recorrentes e os mesmos, tais como: 

• Evolução tecnológica; 

• Desperdício; 

• Fraudes; 

• Judicialização da saúde; 

• Aumento da longevidade; 

• Elevação dos custos da saúde. 

Por outro lado, o setor da saúde suplementar possui diversos agentes de saúde 

que buscam isoladamente soluções e destaco algumas: 

• ANS; 

• FENASAÚDE; 

• IESS; 

• ABRANGE; 

• EBROPS; 

• ANSP. 
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Dentro desta complexidade, o que nos parece ser consenso é a necessidade de 

se interagir mais, em busca de soluções que integrem a cadeia de valor no 

sistema de saúde. A rapidez das mudanças e dos avanços tecnológicos.  

Contudo, tornou urgente o que até então era visto como uma questão 

preparatória para o futuro.  O futuro chegou! 

Na cátedra de saúde da ANSP, analisaremos o futuro da indústria de saúde 

diante das várias mudanças que vem ocorrendo no mercado e que forçarão os 

agentes a redesenharem seus papéis. 

Achamos também interessante e oportuno jogar alguma luz sobre o tema 

GESTÃO DE RISCO NA SAÚDE, como parte do processo de solução para o 

negócio saúde. 

Como instituição, a ANSP tem essa responsabilidade, e procuraremos através 

da cátedra de saúde, participar ativamente desta discussão em busca de 

parcerias. Não se trata aqui de ser o primeiro e exclusivo fórum, mas de não 

estar entre os últimos. 
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C. Franquia e coparticipação na saúde suplementar  

Julho/2018 

Josafá Ferreira Primo 

 

Os mecanismos de franquia e coparticipação podem impedir que os 

consumidores assumam um compromisso na compra de um plano de saúde 

suplementar e não consigam arcar com a mensalidade. Mas, na contra mão 

disso, o efeito chicote, poderá desabastecer suas reservas e comprometer a 

manutenção do seu plano de saúde, e o consumidor será obrigado a abandonar 

essa opção. 

É bem verdade que o setor precisa ser sustentável para que todos possam 

usufruir de seus benefícios, embora não devemos esquecer que essas reservas 

são do mútuo para que todos possam se beneficiar e continuar dando 

sustentabilidade ao segmento. Os custos das operadoras aumentaram 

substancialmente com o advento de tecnologias de ponta, o que faz com que 

toda a cadeia deva se preparar para absorver e atender essa demanda, assim 

que admitida pela agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) e agência 

nacional de saúde suplementar (ANS). 

Se focarmos em desperdício o setor admite uma sangria contínua, suas veias 

são irrigadas com as mensalidades dos beneficiários, e os mesmo são 

responsáveis por esse corte no sistema quando não entendem que existe uma 

finitude financeira. O sistema deve ser regado pela consciência do indivíduo, pois 

ninguém é uma ilha, e os efeitos da falta de educação e empoderamento só 

elevam o desperdício. 

Quando falamos de meios financeiros de regulamentação, não imaginamos 

quais serão as formas e parâmetros que o beneficiário terá como base para fazer 

a sua opção e não sei se haverá uma forma para compensar e bonificar, quando 

a opção for somente à promoção da saúde, o que vira a ser questionado pelo 

mutuo. 
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Hoje é muito comum ouvir que as operadoras só visam lucro, porque os 

participantes não conseguem interagir para compreender os custos médicos na 

mesma proporção que as contas são pagas por um sistema ultrapassado como 

o fee for service, em tradução livre, uma taxa pelo serviço. Embora existam 

outras formas de remunerar os prestadores referenciados, esse sistema precisa 

de um parâmetro legal e custos sistematicamente alimentados por bancos de 

dados disponíveis ao setor, e claro aos que optarem por essa modalidade de 

plano de saúde, que irão absorver parte do risco do setor. 

Acredito que haverá uma queda nos custos efetivos dos planos de saúde, mas 

é preciso esclarecer que sua entrada no sistema deverá ser estudada pelas 

novas formas de desembolso que poderá comprometer suas reservas. Embora 

pareça simples, poderá se tornar complexo se o beneficiário não se inteirar de 

suas obrigações para com essa nova ferramenta, porque ele deverá somar a 

mensalidade a sua participação na franquia e ainda, se optar, na coparticipação. 

A disruptividade do setor já é uma realidade com operações mais baratas como 

clínicas de consulta e os cartões pré-pagos e ainda de desconto para o setor, 

embora essas modalidades não devem ser confundidas com planos de saúde, é 

uma forma de enxergar outra oportunidade de prevenção e promoção à saúde. 

A ANS que regula o setor lançou uma cartilha para emponderar os beneficiários 

dessa linha de produto e principalmente ajudar a entender a diferença que existe 

nesses produtos oferecidos pelo mercado brasileiro, focando apenas nos cartões 

e esclarecendo que as necessidades individuais devem ser claras para essa 

opção, principalmente por não ser um plano de saúde completo, e não prevê a 

continuidade de um possível tratamento invasivo ou não. E isso só ocorrerá se 

o pagamento for negociado diretamente com o estabelecimento médico, ou se 

houver crédito suficiente no cartão adquirido. E em nenhuma dessas 

contratações deixará de ser cobrado taxa de adesão, mensalidade ou mesmo 

anuidade. 

Nos planos de saúde suplementar as coberturas são compreensivas e o acesso 

é ilimitado. Nesse segmento, não existe regulamentação da agência e as 

operadoras de saúde não podem oferecer essa modalidade de cobertura. O 
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superintendente de Regulação da Federação Nacional de Saúde Suplementar 

(FenaSaúde), Sandro Leal citou, o estímulo à pesquisa de preços de 

procedimentos, a indicação de tratamentos e terapias baseados na relação 

custo-efetividade e a queda do valor das mensalidades, em razão de haver mais 

produtos à disposição. “As pessoas querem produtos mais baratos”, ponderou. 

Ele citou simulações mostrando que a comercialização de planos com franquia 

reduzirá o valor dos produtos em até 51%. “Cada consumidor vai olhar sua 

condição financeira e de saúde e avaliar o que é mais adequado”, disse. Já o 

presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge/RJ-ES), 

Sérgio Custódio Vieira, destacou os indicadores positivos do setor, como índice 

de satisfação de 85%, resolução de 97% das queixas enviadas à ANS e apenas 

6,4 reclamações a cada 100 mil atendimentos, “com esses índices, estamos 

falando do melhor sistema de saúde do mundo”, afirmou. 

O setor de saúde suplementar nacional ainda não vive uma pantomima, pois 

existe a sustentação efetiva de contribuintes mais parrudos com as empresas de 

grande porte, que transferem o seu risco para o sistema suplementar, mas como 

estamos vivendo um momento de inovação de novas tecnologias, será preciso 

analisar, uma vez que estamos trazendo do passado à ideia de franquia, 

possíveis meios de consultas e extratos de utilização com parâmetros macros, 

como a utilização individual comparando com a massa do segmento escolhido, 

o grupo segurável pela operadora e o sistema como um todo. Isso só facilitará o 

empoderamento do consumidor e a sua educação no segmento, porque o custo 

da saúde é alto, principalmente se não houver a promoção da saúde e o 

entendimento individualizado. 
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