seguro

ACADEMIA NACIONAL DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA – ANSP
Série Estudos n. 3

SEGUROS EM ARTIGOS DE ACADÊMICOS
Acervo das Cátedras da ANSP

São Paulo
Oficina do Texto
2020

AUTORES

Artigos Científicos:
Antonio Westenberger
Bento Aparício Zanzini
César Augusto Cassoni
Helios Malebranche Olbrisch Freres Filho
Ivo Loyola
Josafá Ferreira Primo
Juliana Francisca Pinheiro
Lucas Nascimento
Magali Rodrigues Zeller
Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira
Marcos Lucio de Moura e Souza
Maurício dos Santos Bandeira
Paulo Henrique Cremoneze
Sergio Luiz Hoeflich

Artigos do Boletim:
Carlos Josias Menna de Oliveira ❘ César Lara Peixoto ❘ Dilmo Bantim Moreira ❘
Fábio Pellacani Basilone ❘ Felippe Moreira Paes Barretto ❘ Fernando Silveira Filho
❘ Ileana Moura ❘ Irapuã Beltrão ❘ Juliano Rodrigues Ferrer ❘ Lúcio Antonio Marques
❘ Marcelo Blay ❘ Sérgio Rangel Guimarães ❘ Voltaire Giavarini Marensi

PREFÁCIO
Prezados Leitores,
Com grande orgulho, a Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP –
apresenta mais uma Obra Coletiva.
O ano de 2020, que ainda não acabou no momento em que este prefácio é escrito
e que parece resistir a isso, será certamente lembrado para sempre como o
marco inicial de grandes e paradigmáticas mudanças.
Todo o mundo repetiu e vivenciou intensamente a lição atribuída a Darwin,
segundo a qual não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o
que melhor se adapta às mudanças.
Passam por processo de transição para um lugar novo, que descobriremos qual é
nos próximos anos, a economia de forma geral, nossa forma de trabalhar, nos
relacionarmos, consumir, entender a felicidade e gerenciar o tempo.
Para a Academia, não foi diferente.
Tivemos que adaptar nossas reuniões de cátedras, seminários, temas de
interesse, comunicação entre Acadêmicos e com a sociedade, estrutura e práticas
administrativas, enfim, tudo, à uma sociedade imersa em uma pandemia. Não
podemos deixar de homenagear, nesse sentido, nossa Diretoria, colaboradores e,
naturalmente, os Acadêmicos, todos trabalhando para manter a Academia mais
viva do que nunca.
No que se refere à nossa Obra Coletiva, ela já era digital, antecipando a
tendência transformada em regra pela pandemia. O que traz mais satisfação é a
sua manutenção, mesmo quando a escassez do tempo transformou-se em algo
ainda a ser compreendido, bem como o fato de que a Obra continua ficando
melhor a cada ano.
Essa continuidade e essa evolução não eram nem claramente esperáveis, nem
simples. Trata-se de resultado da disposição dos Acadêmicos de continuar
agregando valor ao setor de seguros por meio da produção e difusão de
conhecimento. Essa disposição, aliás, deve ser celebrada como alimento para a
esperança de que continuamos, todos, construindo um futuro melhor.

Esse ano, teremos novamente produção intelectual sobre quase todos os ramos
do seguro e sobre a previdência, como transportes, previdência complementar,
seguro saúde, rural, automóvel, pessoas e responsabilidade civil. Teremos
também estudos sobre elementos que perpassam diversos ramos como riscos
cibernéticos, microsseguros, gestão de riscos, sustentabilidade, a Lei de
Liberdade Econômica, aspectos jurídicos do contrato de seguro, canais de
distribuição e diferenciação entre grandes riscos e riscos massificados.
Na realidade, o que buscamos, e que aparentemente estamos orgulhosamente
alcançando, é agregar valor, por meio da produção e difusão de conhecimento, ao
setor de seguros de forma ampla e irrestrita, na medida da capacidade e da
generosidade de nossos Acadêmicos e parceiros.
Estamos fazendo a nossa parte.
A todos uma boa leitura!

Saudações acadêmicas,
João Marcelo Máximo dos Santos
Presidente

SUMÁRIO

Prefácio.............................................................................................................05
Sobre os Autores.............................................................................................15
PARTE I – ARTIGOS CIENTÍFICOS

A ilegalidade e a nulidade da cláusula abusiva de imposição de foro no
contrato internacional de transporte marítimo de carga: a proteção do
contratante débil, da vítima do dano ou do segurador sub-rogado. ......... 24
Paulo Henrique Cremoneze
1. Introdução ................................................................................ 28
2. O contrato internacional de transporte marítimo de cargas e as
cláusulas abusivas ....................................................................... 34
2.1 A ilegalidade da cláusula de imposição de foro do armador . 34
3. Conclusão ................................................................................ 49
4. Referências Bibliográficas ........................................................ 57
Inovação, Riscos Cibernéticos e os Recursos Securitários ...................... 59
Juliana Francisca Pinheiro
Helios Malebranche Olbrisch Freres Filho
Sérgio Luiz Hoeflich
1. Introdução ................................................................................ 60
2. Objetivos .................................................................................. 62
3. Stakeholders e Gerenciamento de Riscos ................................. 63
4. O Regulamento e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ... 64
5. Situação-Problema da Engenharia Social: identificação e proteção
.................................................................................................... 66
6. Seguro para Riscos Cibernéticos .............................................. 68
7. Intervenção Proposta ............................................................... 70
8. Resultados e Conclusão ........................................................... 73
9. Referências Bibliográficas ........................................................ 74

Proteção, Inclusão e Sustentabilidade: dos Microseguros aos Seguros
Inclusivos ........................................................................................................ 78
Bento Aparício Zanzini
1. Introdução ................................................................................ 79
2. Os microseguros no Brasil ........................................................ 81
3. Sustentabilidade e Seguros ...................................................... 86
4. Os seguros inclusivos e as tecnologias digitais ......................... 89
5. Considerações Finais ............................................................... 91
6. Referências Bibliográficas ........................................................ 94
O novo Sistema de Previdência Complementar Brasileiro......................... 96
Cesar Augusto Cassoni
1. A Previdência no Brasil como uma das bases da Seguridade Social
.................................................................................................... 97
1.1. A Previdência e sua Função Social ...................................... 97
2. Origem Histórica da Previdência Complementar no Brasil ......... 99
3. A Previdência Privada no Brasil ................................................ 99
3.1. Caráter Complementar da Previdência Privada ................. 101
4. Constitucionalização da Previdência Complementar ............... 102
4.1. Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998102
5. Mudanças na Previdência Complementar ............................... 103
6. A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001 ............... 104
6.1. Esquema comparativo da mudança ................................... 104
7. O Sistema de Previdência Complementar ............................... 105
7.1. Estrutura do Sistema .......................................................... 106
7.2. Entidades Fechadas de Previdência Complementar .......... 106
7.3. Entidades Abertas de Previdência Complementar ............. 108
7.4. Fiscalização. Órgãos Governamentais Competentes ........ 108
8. A ideia da criação de uma Agência Nacional de Previdência
Complementar ............................................................................ 110
9. Legislação aplicável ............................................................... 110

10. Conceitos utilizados no novo Sistema de Previdência
Complementar. Participantes. Beneficiários. Assistidos. ............. 111
10.1. Nomenclatura no novo Sistema de Previdência Complementar
.................................................................................................. 113
11. Conclusão ............................................................................ 115
12. Referências Bibliográficas .................................................... 115
Open Insurance and Health Care ................................................................ 118
Josafá Ferreira Primo
1. Uma Nova Realidade .............................................................. 119
2. O Mercado de Seguros ........................................................... 119
3. Histórico do Segmento de Saúde Suplementar ....................... 119
4. Objetivos ................................................................................ 120
5. Conceitos ............................................................................... 120
6. Open Insurance Pilares .......................................................... 121
7. Padronização ......................................................................... 121
8. Definições .............................................................................. 122
9. Dados .................................................................................... 122
9.1. Classificações das Informações e Avaliação dos Riscos .. 122
9.2. Health Care ........................................................................ 123
10. Responsabilidades ............................................................... 123
11. Considerações Finais ........................................................... 123
12. Confidencialidade ................................................................. 123
13. Referências Bibliográficas .................................................... 124
Sistema Financeiro-atuarial da Repartição Simples e o Impacto dos Róis
Obrigatórios de Procedimentos Instituídos pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS ...................................................................................... 125
Magali Rodrigues Zeller
Antonio Westenberger
Ivo Loyola
1. Abertura ................................................................................. 126
2. Objetivos ................................................................................ 126

3. Aspectos conceituais .............................................................. 127
3.1 Objetivos da formação de preços ........................................ 131
4. Sistemas financeiros atuariais ................................................ 136
5. Sistema de repartição simples ................................................ 137
5.1 Puro ou anual ...................................................................... 137
5.2 Cota média escalonada ....................................................... 137
6. Sistema de repartição de capitais ........................................... 137
7. Sistema de capitalização ........................................................ 137
8. Comentários técnicos ............................................................. 138
9. Modelos de operação (ou de remuneração) ............................ 139
10. A formação de preços em planos de saúde ........................... 140
10.1 Mensuração do custo assistencial..................................... 140
10.2 A mensuração do custo per capita ............................ 147
11. A prática da formação de preços em planos de saúde e seus
reajustamentos/reprecificações .................................................. 154
12. Formação de preços no Brasil e o impacto qualitativo das
resoluções normativas emitidas pela ANS .................................. 160
13. Estimação do impacto atuarial da RN 167 ............................. 161
14. Estimação do impacto atuarial da RN 211 ............................. 162
15. Estimação do impacto atuarial da RN 338 ............................. 167
16. Conclusões e observações finais ......................................... 168
17. Referências bibliográficas ..................................................... 169
Gestão de Riscos e a gestão da crise da Covid-19 ................................... 170
Marcos Lucio de Moura e Souza
1. Introdução .............................................................................. 171
2. Isolamento social ................................................................... 172
2.1. Enfoque do plano de gestão de crise puro e simples ......... 172
2.2. Enfoque da Gestão de Riscos ............................................ 174
3. Vocabulário fundamental para aplicação da Gestão de Riscos à
crise da Covid-19 ....................................................................... 175
4. Preparação de um plano de gestão de crise de acordo com a
Gestão de Riscos ....................................................................... 178

4.1. Dinâmica da contaminação ................................................ 179
4.2. Os atores ............................................................................ 182
4.3. Polos de contaminação e distribuição territorial de contaminados
.................................................................................................. 184
4.4. Medidas de controle e respectivos responsáveis ............... 184
4.5. Compartilhamento das consequências .............................. 188
4.6. Controle do processo e análise crítica ............................... 189
5. Sugestões para melhoria do plano de gestão de crise ............ 189
6. Considerações finais: O novo normal ...................................... 193
7. Referência Bibliográfica .......................................................... 196
A interconectividade dos ramos de seguro em eventos de Riscos
Cibernéticos – Silent Cyber ......................................................................... 197
Mauricio dos Santos Bandeira
1. Introdução .............................................................................. 198
2. Seguro de Riscos Cibernéticos ............................................... 199
3. Seguros Patrimoniais (Property) ............................................. 201
4. Seguro de Propriedade Intelectual .......................................... 202
5. Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Gestores
(D&O) ........................................................................................ 202
6. Seguro de Cascos (Marine/Aviation) ....................................... 203
7. Seguro de Responsabilidade Civil .......................................... 204
8. Seguro de Sequestros (K&R) .................................................. 205
9. Seguro de Terrorismo ............................................................. 205
10. Seguro de Fraude Corporativa (Crime) ................................. 206
11. Conclusão ............................................................................ 207
12. Referências Bibliográficas .................................................... 208
O Tratamento Diferenciado Proposto pela SUSEP para seguros de danos:
Massificados X Grandes Riscos ................................................................. 209
Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira
Lucas Nascimento
1. Introdução .............................................................................. 210

2. Contexto das Propostas e Objetivos da SUSEP ...................... 210
3. Flexibilização dos produtos .................................................... 213
4. Seguros de grandes riscos ..................................................... 216
5. Conclusão .............................................................................. 218
6. Referências Bibliográficas ...................................................... 219

PARTE II - ARTIGOS DO BOLETIM ANSP POR TEMAS

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO ......................................................................... 226
A. ITC 2019 consolida mudança de percepção do impacto das
insurtechs nos negócios ............................................................. 226
Marcelo Blay
CONTRATO DE SEGURO............................................................................. 230
A. A Indenização Securitária Frente à Ausência de Comunicação ao
Segurado ................................................................................... 230
Voltaire Marensi
B. As Recentes Súmulas do STJ e Ligeiro Apanhado do PLC nº
29/2017 ...................................................................................... 233
Voltaire Marensi
C. Seguro na era digital .............................................................. 237
Irapuã Beltrão
D. Sucessão e Governança em Empresas Corretoras de Seguro 240
Fernando Silveira Filho
MERCADO ..................................................................................................... 246
A. A MP 881/19. Liberdade Econômica e o Seguro ..................... 246
Voltaire Marensi
PREVIDÊNCIA ............................................................................................... 248
A. A gamificação como estratégia inovadora na Previdência
Complementar ............................................................................ 248
Sergio Rangel
Luciane Fagundes

SEGURO AGRÍCOLA .................................................................................... 252
A. Seguro na Agricultura Brasileira ............................................. 252
Juliano Ferrer
SEGURO DE AUTOMÓVEL .......................................................................... 255
A. Proteção Veicular: Não ficará só nela, será preciso aprender a
coexistir!? .................................................................................. 255
Carlos Josias Menna de Oliveira
SEGURO DE PESSOAS ............................................................................... 257
A. O mundo das corporações ..................................................... 257
Lucio Marques
B. Perda da cobertura no Seguro de Pessoas ............................. 261
Dilmo Bantim Moreira
SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL .................................................. 263
A. Dano estético, a cobertura que pede passagem ..................... 263
Carlos Josias Menna de oliveira
B. Como se resolve a embriaguez do segurado no seguro de
Responsabilidade Civil ............................................................... 265
Voltaire Marensi
SEGURO DE VIDA ........................................................................................ 268
A. Da possibilidade de Penhora sobre Seguro de Vida, ou Pecú lio
................................................................................................ ..268
Voltaire Marensi
César Peixoto
B. A Quarta Idade – Pós 80 anos – Parte 1 ................................ 271
Lucio Marques
C. A Quarta Idade – Pós 80 anos – Parte 2: População Brasileira
.............................................................................................. ....280
D. A embriaguez do Seguro é causa excludente de Indenização
Securitária? ................................................................................ 284
Voltaire Marensi

SEGURO SAÚDE .......................................................................................... 287
A. Impactos dos avanços aa Telemedicina nas Operadoras de Saúde
.................................................................................................. 287
Ileana Teixeira Moura
B. Qualidade em saúde e segurança do paciente: “Uma Ciência ou
uma Convergência de Processos?” ............................................ 289
Felippe Paes Barretto
SUSTENTABILIDADE ................................................................................... 293
A. Sustentabilidade, indústria de Seguros e o G20 ..................... 293
Fabio Basilone

SOBRE OS AUTORES

Antonio Westenberger
Bacharel em Ciências Estatísticas. Professor de Estatística-atuarial. Consultor
independente. Diretor da Icone Consultoria Soluções em Ciências Atuariais Ltda.
Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Bento Aparício Zanzini
Graduado em Economia pela FEA-USP, é Sócio Diretor da Psychonomics
Consultoria Empresarial e Diretor Presidente da ADID – Associação para o
desenvolvimento Integral do Down, ONG sem fins lucrativos para educação de
jovens com síndrome de Down, em trabalho voluntário. Exerceu posições de
liderança em cargos executivos em bancos e seguradoras, exercendo nos últimos
15 anos de sua carreira corporativa as posições de Vice-Presidente do Grupo
MAPFRE, Diretor Geral e membro do Conselho Fiscal do Grupo BB MAPFRE. Foi
Diretor Estatutário da FENAPREVI – Federação Nacional das Empresas de
Previdência Privada e Vida, membro do Conselho de Ética e da Comissão de
Seguros Inclusivos da CNSEG – Confederação Nacional das Empresas de
Seguros, além de membro do Comitê Brasil da LIMRA Internacional. Exerceu a
atividade acadêmica como professor na Faculdade de Administração da
Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP e no MBA da ENS – Escola
Nacional de Seguros. É acadêmico e Coordenador das Cátedras de Seguros
Inclusivos e Sustentabilidade da Academia Nacional de Seguros e Previdência
(ANSP).

Carlos Josias Menna de Oliveira
Advogado. Professor diplomado pela Escola Nacional de Seguros (ENS). Sócio
da C. Josias & Ferrer Advogados Associados. Conselheiro do Clube de Seguros
Vida e Benefícios – RS (CVG-RS). Diploma de Honra ao Mérito do Governo do
Estado do RS, Secretaria da Educação. Assessora juridicamente o Sindseg-RS.

Acadêmico e Membro da cátedra de Seguro de Danos: responsabilidade Civil da
Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

César Augusto Cassoni
Advogado. Pós-Graduado em Direito Empresarial Contemporâneo. Atua nas
Áreas de Direito Civil, Previdenciário, Família e Empresarial. Diretor da Comissão
de Direito Securitário da OAB Jabaquara/Saúde - São Paulo. Articulista em
revistas do Setor Securitário. Vice Coordenador da Cátedra de Previdência
Complementar Aberta da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

César Lara Peixoto
Advogado. Pós-Graduado em Processo Civil. Sócio do escritório Marense, De
Kühl e Peixoto Advogados Associados, com atuação concentrada e destacada
nos Tribunais Superiores, representando os interesses das Seguradoras e
Sindicatos de Classe como SINAP e FenaPrevi. Articulista em doutrinas, jornais e
revistas direcionadas aos operadores do Direito. Membro da Comissão de Direito
Securitário da OAB/DF. Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Dilmo Bantim Moreira
Atuário, Administrador, Pós-graduado em Gestão de Seguros e Previdência.
Conselheiro do Conselho Consultivo do Clube Vida em Grupo (CVG/SP).
Professor do Clube Vida em Grupo (CVG-SP) e da Escola Nacional de Seguros
(ENS), Gestor de Produtos na American Life Companhia de Seguros, Membro da
Comissão de Produtos de Riscos - CPR na Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida (FenaPrevi), Membro da Comissão de Seguro Habitacional - CSH
na Federação Nacional das Seguradoras (FenSeg), Colunista em mídias do
mercado de seguros e Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Fábio Pellacani Basilone
Engenheiro eletricista formado pela UERJ. Pós-Graduado em Engenharia
Econômica pela UERJ. Formação em Liderança e Gestão de Mudanças pela York
Saint John University (Inglaterra). Cursos de Gestão em Harvard University
(Estados Unidos) e Oxford University (Inglaterra). Sócio e Head de Seguros do C6
Bank. CEO da C6 Seg do Brasil. Acadêmico da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Felippe Moreira Paes Barretto
Advogado, sócio presidente da ZNT Assessoria e Consultoria e da Paes Barretto
Advogados, coordenador da comissão técnica de responsabilidade civil do
SINCOR/SP, membro do grupo nacional de trabalho de responsabilidade civil da
AIDA – Associação Internacional de Direito do Seguro, Vice-Presidente da
Asolademe – Associação Latino Americana de Direito Médico – Brasil/região
Sudeste. Coordenador da cátedra de responsabilidade civil da Academia Nacional
de Seguro e Previdência (ANSP).

Fernando Silveira Filho
Administrador de Empresas. Executivo C-Level tendo ocupado ao longo da
carreira posições de liderança principal, em empresas nacionais e multinacionais,
com atuação no Brasil e no exterior. Acadêmico da Academia Nacional de
Seguros e Previdência (ANSP).

Ileana Moura
Bióloga. Especialização em genética humana pela UFPR. MBA em Gestão de
Planos de Saúde. Curso de Resseguro na International Insurance Foundation –
Princeton (USA). Vice-Presidente do Sindicato das Empresas de Seguros do
Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindseg-PR/MS) até março de 2020. Diretora
Presidente da Extramed Administração e Serviços Médicos Ltda. Membro do
Conselho da Centauro Vida e Previdência S.A. Vice coordenadora da Cátedra de
Saúde da Acadêmica da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Irapuã Beltrão
Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho, Master of Law (Insurance Law)
pela University of Connecticut, pós-graduado em Direito Econômico pela FGV/RJ
e Direito do Estado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), além
de bacharel em Direito também pela UERJ. Foi Chefe de Consultoria e Assuntos
Societários e Procurador Chefe Substituto na Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e é membro titular do Conselho Recursos (CRSNSP). Atua
como procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU) desde 1994.
Professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ) e de
cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), na Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio), no Centro de Pesquisa em Direito (Ceped) da
Faculdade de Direito da UERJ, na Universidade Estácio de Sá (UNESA) e na
Escola Nacional de Seguros (ENS). Acadêmico da Academia Nacional de
Seguros e Previdência (ANSP).

Josafá Ferreira Primo
Administrador de Empresas pela Escola Nacional de Seguros (ESNS). Corretor
de Seguros. Proprietário da SalagáH Corretora de Seguros. Gestor de Riscos na
área de Saúde Suplementar. Membro da Comissão de Saúde Suplementar do
Sindicado dos Corretores de Seguro do Estado de São Paulo (SincorSP). Membro
do Grupo Nacional de Trabalho da Associação Internacional do Direito do Seguro
(AIDA.) e Coordenador da Cátedra de Seguro Saúde da Academia Nacional de
Seguros e Previdência (ANSP).

Juliano Rodrigues Ferrer
Advogado graduado pela PUC/RS, possui MBA em Gestão Jurídica de Seguro e
Resseguro pela ENS. Professor da cadeira de Direito da ENS. 1º Vice-Presidente
da AIDA Brasil, integrante da Comissão de Seguros e Previdência Complementar
da OAB/RS. Professor do Curso de Pós-Graduação em Direito do Seguro da

CESUSC e da Universidade Positivo do Paraná. Articulista em diversos veículos
de comunicação. Coordenador da Cátedra de Agronegócio da Academia Nacional
de Seguros e Previdência (ANSP).

Lúcio Antonio Marques
Administrador de Empresas. Pós-graduado In Latu Sensu pela Escola Superior de
Guerra. Formado em história pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
com licenciatura plena pela Faculdade de Educação. Membro do conselho fiscal
da CNSEG e da ENS e da Líder -Dpvat e do conselho superior da ENS. Membro
de todas as Comissões Técnicas da FenaPrevi. Palestrante de diversos eventos
sobre fraude em seguros. Diretor de Relações com o Rio de Janeiro da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Magali Rodrigues Zeller
Atuária e Auditora, certificada pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Contadora.
Especialista em Estatística pela USP. MBA em Gestão de Saúde pela FAAP.
Estágio na Kaiser Permanente - consórcio americano de gestão integrada a
Saúde, com sede em Oakland, Califórnia, Estados Unidos, Atua no mercado de
Seguros,

Previdência,

Saúde,

Capitalização,

Resseguros

e

Normativas

Internacionais de Contabilidade envolvendo CVM 695 CPC 33(R1) – Benefícios a
Empregados (IASB/IFRS). Sócia Diretora na AT Service Engenharia e Consultoria
Atuarial.

Colaboradora

do

IPCOM

-

Instituto

Brasileiro

de

Previdência

Complementar-Saúde Suplementar e Perita Judicial Atuarial atuante em todo
território Nacional. Coordenadora da Cátedra Ciência Atuarial da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Marcelo Blay
Engenheiro pela Escola de Engenharia Mauá com MBA em Finanças pela FGV e
especialização na Columbia University (NY). Fundador e o CEO da Minuto
Seguros, uma corretora de seguros pioneira no ambiente on-line no Brasil, líder
na categoria. Foi vice-presidente do Sindicato das Seguradoras e professor da

FIA (USP) e da Escola de Direito da FGV, além de vice-presidente da Comissão
de Combate à Fraude da Federação das Seguradoras. Atualmente é o
Coordenador da Comissão de Tecnologia do Sindicato dos Corretores de Seguros
de SP e membro do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Brasileiro Albert
Einstein. Foi vice-presidente da ONG Unibes por 6 anos. Vice Coordenador da
Cátedra de Canais de Distribuição da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Marcia Cicarelli Barbosa de Oliveira
Advogada, Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, Marcia Cicarelli
Barbosa de Oliveira é sócia de Demarest Advogados e responsável pela área de
Seguros e Resseguros, contando com mais de 25 anos de experiência na área.
Especializou-se em Direito Securitário e Ressecuritário pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) e concluiu o Mestrado em Direito Civil pela Universidade de São
Paulo (USP) com a dissertação “O Interesse Segurável”. É responsável por casos
de alta complexidade em todos os ramos de Seguro, consultora em contratos,
operações, desenvolvimento de produtos e regulação de sinistro, além de
advogada atuante em Tribunais e Câmaras de Arbitragem. Foi professora do MBA
em Direito Securitário e Ressecuritário e do MBA Executivo em Seguros e
Resseguros, ambos da ENS – Escola Nacional de Seguros. É palestrante em
diversos eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos. Diretora
de Cátedras e Coordenadora da Cátedra de Contrato do Seguro da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Marcos Lucio de Moura e Souza
Engenheiro, pós-graduado em administração industrial, foco em riscos. Professor
pesquisador e consultor em gestão de riscos. Ex-presidente da diretoria e do
conselho deliberativo da ABGR, Membro fundador, ex-presidente e atual,
coordenador da Cátedra de Gerência de Riscos da Academia Nacional de
Seguros e Previdência (ANSP).

Maurício dos Santos Bandeira
Administrador. Pós-graduado em Marketing. MBA pelo Insper. Atua na área de
Seguros desde 1992. Especialista em Seguros de Responsabilidade e Instituições
Financeiras. Na Lockton é responsável pela área de Financial Lines. Coordenador
da Cátedra de Tecnologia e Cyber Risks da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Paulo Henrique Cremoneze
Advogado, Especialista em Direito do Seguro e em Contratos e Danos pela
Universidade de Salamanca (Espanha), Mestre em Direito Internacional Privado
pela Universidade Católica de Santos, acadêmico da Academia Brasileira de
Seguros e Previdência, diretor jurídico do Clube Internacional de Seguros de
Transportes, membro efetivo da AIDA – Associação Internacional de Direito de
Seguro, do IASP – Instituto dos Advogados de São Paulo e da IUS Civile
Salmanticense (Universidade de Salamanca), presidente do IDT – Instituto de
Direito dos Transportes, professor convidado da Escola Nacional de Seguros
(ENS), associado (conselheiro) da Sociedade Visconde de São Leopoldo
(entidade mantenedora da Universidade Católica de Santos), autor de livros de
Direito do Seguro, Direito Marítimo e Direito dos Transportes, pós-graduado em
Formação Teológica pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção
(Ipiranga), hoje vinculada à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Patrono do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Santos. Laureado pela OABSantos pelo exercício ético e exemplar da advocacia. Coordenador da Cátedra de
Transportes da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP).

Sergio Luiz Hoeflich
Doutor em Engenharia Elétrica no programa de Sistemas de Automação (GAESI)
da USP, mestre em Ciências em Engenharia Oceânica pela Coppe/UFRJ e MBA
em Logística Empresarial pela FGV, com extensão na Manchester Business
School (UK) e no Chartered Insurance Insititute (CII) em Londres. Administrador
em Comércio Exterior (FIAA) é Oficial da Reserva do Exército Brasileiro que atuou
como gestor de logística e riscos em empresas (Penske, Tecninvest e OCASA). É

Gestor de Riscos certificado (AIRM) e membro do CEE da ISO 31.000 (Gestão de
Riscos), palestrante, articulista e professor organizações e instituições de ensino
(UFRJ, SESCON/SP, FEMAR) sendo o Coordenador do Programa de
Especialização em Gestão de Riscos e Seguros da Escola de Negócios e
Seguros (ENS) e da Rede de Gestores de Riscos - GriscoNetwork (GRISCO®)
desenvolve pesquisa aplicada sobre analise de atributos de serviços, indicadores
de desempenho e de gestão de riscos em cadeias logísticas seguras na
certificação de Operadores Econômicos Autorizados (OEA). É Coordenador da
Cátedra de Inovação e Gestão Operacional, Vice Coordenador da Cátedra de
Educação em Seguros e membro das Cátedras de Gerência de Riscos, de
Contrato do Seguro e de Riscos Financeiros da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Sérgio Rangel Guimarães
Bacharel em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Especialista em Seguros de Vida pelo Swiss Insurance Training Center SITC, Zurique. Especialista em Psicologia Econômica pela FIPECAFI. Professor
de Atuária e de Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- UFRGS. Consultor Sênior da Mirador Atuarial. Diretor Regional RS da Academia
Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). Coordenador da Cátedra de
Previdência Complementar Fechada da Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP).

Voltaire Giavarini Marensi
Advogado. Pós-Graduado no Instituto Prominas. Professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul cedido à época à Universidade Federal de Brasília
no Distrito Federal. Hoje, aposentado no magistério Superior. Escritor com vários
livros publicados em Seguros e Previdência Privada. Escreve, semanalmente, no
site Segs. Partner da Franco Advogados sediado em São Paulo. Advogado junto
aos Tribunais Superiores em Brasília.

Não Acadêmicos
Helios Malebranche Olbrisch Freres Filho
Engenheiro com graduação Eletrônica e Telecomunicações; Mestrado e
doutorado em Teoria Matemática de Sistemas e Controles (PUC-Rio). Prof
Associado do Depto de Administração da UFRJ; Secretário Geral da Fundação
Universitária; membro do Conselho Universitário da UFRJ, membro da Comissão
de Legislação e Normas da UFRJ.

Ivo Loyola
Atuário. Estatístico. Especialista em Propriedade Intelectual. Assessor da Diretoria
do Instituto Butantã, tem experiência em seguradoras, fundos de pensão e
previdência social.

Juliana Francisca Pinheiro
MBA em Gestão de Riscos e Seguros Administração e Negócios pela Escola
Nacional de Seguros (ENS).

Lucas Nascimento
Advogado, Bacharel em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), Pós-graduando em Direito Processual Civil pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. É advogado da área de Seguros e
Resseguros do Demarest Advogados.

Parte I
ARTIGOS CIENTÍFICOS

A ilegalidade e a nulidade da cláusula abusiva de imposição de foro no
contrato internacional de transporte marítimo de carga: a proteção do
contratante débil, da vítima do dano ou do segurador sub-rogado.
CREMONEZE, Paulo Henrique*

Resumo
O presente estudo (trabalho de conclusão de curso) trata da defesa do
contratante débil no contrato internacional de transporte marítimo de carga,
expondo sua hipossuficiência e o dirigismo contratual do armador. Referido
contrato – que é de adesão – contém muitas cláusulas abusivas, como as que
dispõem sobre a limitação tarifada de responsabilidade e imposição de foro. O
objetivo será discutir a de imposição de foro, defendendo o foro do lugar de
cumprimento da obrigação de transporte ou o que melhor convém ao credor
insatisfeito, vítima do dano contratual (ou, ainda, o segurador sub-rogado). Em se
tratando de contrato de adesão, é inválida e ineficaz a cláusula em que o armador
impõe o foro de sua vontade ao consignatário da carga, o credor insatisfeito. A
perspectiva deste estudo é a experiência brasileira. O ordenamento jurídico
brasileiro nega vigência à cláusula de eleição de foro pelo armador porque
enxerga em seu conteúdo não uma eleição verdadeira, mas imposição de sua
vontade, ato típico de absurdo dirigismo contratual. Não se pode admitir renúncia
forçada à própria jurisdição, como o armador faz, por meio desta cláusula, ao
consignatário de carga. A situação é ainda mais grave quando se tenta impor a
mesma cláusula ao segurador sub-rogado, que sequer é parte no contrato. A
imposição de foro contraria o espírito do Direito Contratual atual e é forma
inaceitável de protecionismo, algo que prejudica o exercício do Direito do credor
insatisfeito e que caracteriza grande desequilíbrio de forças. Ao se discorrer sobre
esta cláusula, também se comenta a de imposição de arbitragem, talvez ainda
mais abusiva, eis que não se concebe a realização de procedimento arbitral sem
a voluntariedade expressa, prévia e formal. Pode-se ainda dizer que os
obstáculos formais intentados pelos armadores a que as vítimas de danos
contratuais exerçam seus direitos é uma das formas pelas quais tentam escapar
de suas responsabilidades e do princípio da reparação civil integral. Toda
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tentativa de proteção abusiva do causador do dano implica esvaziamento da
dignidade da vítima e do próprio Direito, para não dizer da Ordem Moral.
Palavras-chave: Seguro de Transporte Internacional. Jurisdição Nacional. Direito
do Seguro. Direito Marítimo. Direito de Danos. Transporte Marítimo de Carga.
Responsabilidade Civil. Equilíbrio Contratual. Defesa do Credor Insatisfeito ou do
Segurador Sub-rogado. Tutela do Contratante Débil Anacronismo Legal.
Cláusulas Abusivas.

RESUMO (en español y inglês)
El presente estudio (trabajo de finalización del curso) se ocupa de la defensa del
contratista débil en el contrato internacional de transporte de carga marítima,
exponiendo su insuficiencia y la dirección contractual del propietario del buque.
Este contrato, que es un contrato de adhesión, contiene muchos términos
injustos, como los relativos a la limitación arancelaria de responsabilidad y la
imposición de jurisdicción. El objetivo será discutir la imposición de jurisdicción,
defender la jurisdicción del lugar de cumplimiento de la obligación de transporte o
lo que mejor se adapte al acreedor insatisfecho, víctima del daño contractual (o,
aún, la aseguradora subrogada). En el caso de un contrato de adhesión, la
cláusula en la que el propietario del buque impone la jurisdicción de su voluntad al
destinatario de la carga, el acreedor insatisfecho, es inválida e ineficaz. La
perspectiva de este estudio es la experiencia brasileña. El sistema legal brasileño
niega la cláusula de elección del foro por parte del armador porque ve en su
contenido no una elección verdadera, sino la imposición de su voluntad, un acto
típico de liderazgo contractual absurdo. No es posible admitir la renuncia forzada
a la jurisdicción misma, como lo hace el armador, por medio de esta cláusula, al
destinatario de la carga. La situación es aún más grave cuando se trata de
imponer la misma cláusula a la aseguradora subrogada, que ni siquiera es parte
en el contrato. La imposición de un foro es contraria al espíritu de la Ley
contractual actual y es una forma inaceptable de proteccionismo, algo que
perjudica el ejercicio del derecho del acreedor insatisfecho y que caracteriza un
gran desequilibrio de fuerzas. Al discutir esta cláusula, también se hace un
comentario sobre la imposición de un arbitraje, quizás aún más abusivo, ya que

no existe la concepción de llevar a cabo un procedimiento de arbitraje sin la
voluntaria, expresa y previa voluntariedad. También se puede decir que los
obstáculos formales traídos por los armadores para que las víctimas de daños
contractuales ejerzan sus derechos es una de las formas en que intentan escapar
de sus responsabilidades y el principio de la reparación civil completa. Cualquier
intento de proteger abusivamente a la persona que causa el daño resulta en un
vaciamiento de la dignidad de la víctima y de la Ley en sí misma, sin mencionar la
Orden Moral.

The present study (course completion work) deals with the defense of the weak
contractor in the international maritime cargo transport contract, exposing its
insufficiency and the contractual direction of the ship owner. This contract, which is
an adhesion contract, contains many unfair terms, such as those relating to the
tariff limitation of liability and the imposition of jurisdiction. The objective will be to
discuss the imposition of jurisdiction, defend the jurisdiction of the place of
fulfillment of the transport obligation or what best suits the unsatisfied creditor,
victim of the contractual damage (or, even, the subrogated insurer). In the case of
an adhesion contract, the clause in which the owner of the ship imposes the
jurisdiction of his will to the recipient of the cargo, the unsatisfied creditor, is invalid
and ineffective. The perspective of this study is the Brazilian experience. The
Brazilian legal system denies the clause of choice of the forum by the shipowner
because it sees in its content not a true choice, but the imposition of its will, a
typical act of absurd contractual leadership. It is not possible to admit the forced
resignation to the jurisdiction itself, as the shipowner does, through this clause, to
the recipient of the cargo. The situation is even more serious when it comes to
imposing the same clause on the subrogated insurer, which is not even party to
the contract. The imposition of a forum is contrary to the spirit of the current
Contract Law and is an unacceptable form of protectionism, something that harms
the exercise of the right of the unsatisfied creditor and that characterizes a great
imbalance of forces. In discussing this clause, a comment is also made on the
imposition of an arbitration, perhaps even more abusive, since there is no
conception of carrying out an arbitration procedure without the voluntary, express
and prior voluntariness. It can also be said that the formal obstacles brought by

shipowners for victims of contractual damages to exercise their rights is one of the
ways in which they try to escape their responsibilities and the principle of complete
civil reparation. Any attempt to abusively protect the person causing the damage
results in an emptying of the victim's dignity and the Law itself, without mentioning
the Moral Order.

Keywords: (en español y inglês): Seguro de transporte internacional.
Jurisdicción nacional. Ley de Seguros Derecho Maritimo. Ley de daños.
Transporte Marítimo de Carga. Responsabilidad civil. Balance Contractual.
Defensa del acreedor insatisfecho o asegurador subrogado. Tutela del contratista
débil Anacronismo legal. Cláusulas abusivas.
International Transport Insurance. National Jurisdiction. Insurance Law. Maritime
Law. Damage Law. Maritime Cargo Transport. Civil responsability. Contractual
Balance. Defense of the dissatisfied creditor or subrogated insurer. Guardianship
of the Weak Contractor Legal Anachronism. Abusive Clauses.
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1. Introdução
Neste artigo para o livro digital da ANSP – Academia Nacional de Seguros e
Previdência, nosso objetivo é tratar das cláusulas abusivas do contrato
internacional de transporte marítimo de carga, notadamente a de imposição de
foro. O assunto faz parte do cotidiano profissional. É um dos mais polêmicos nos
litígios judiciais de Direito Marítimo, especialmente naquilo que diz respeito ao
Direito das Obrigações e ao Direito do Seguro. A proposta é mostrar a experiência
brasileira e compará-la, ainda que com pretensões modestas, à de outros países
da América Latina e da Europa, especialmente Espanha, Portugal, Itália e Reino
Unido.
O tema nos é caro. E não só por sua relação com o nosso exercício profissional
da advocacia, mas por seu fundo moral. A ordem moral integra o Direito, e em
muitos sistemas constitucionais, como o do Reino da Espanha, tem natureza
constitucional. Estamos convictos de que no mundo atual não há mais espaço
para o dirigismo contratual, especialmente do modo com que se apresenta em
contratos de adesão, feito o contrato de transporte internacional marítimo de
carga.
Acreditamos que a apresentação feita no Taller 3 do 46º Curso de Especialización
em Derecho da Universidad de Salamanca, matéria Contratos y Daños, cabe
como luva à mão à presente introdução e mostra bem o ânimo que marca este
trabalho.
O Taller em destaque foi uma das atividades de que participei ativamente durante
o segundo curso de pós-graduação em Direito na Universidade de Salamanca,
Espanha. O primeiro curso foi o de especialização em Direito do Seguro. Uma
disciplina se ajusta bem à outra e ambos expõem algo importantíssimo para a
carteira de seguro de transporte (internacional).
“Taller 3: Sociedad
fundamentales

del

risgo,

nuevas

amenazas

y

derechos

Título de la comunicación: Em uma sociedade de riscos não se pode
mais admitir normas de limitação de responsabilidade dos causadores de
danos.
Resumen: Responsabilidade Civil – Sociedade de Riscos – Primazia do
Princípio da reparação civil ampla e integral – Anacronismo e ilegalidade

das espécies normativas com objetivo de limitar responsabilidade do
causador do dano – Defesa da vítima.
“Vivemos tempos de grandes mudanças e de enormes desafios, tempos
da Quarta Revolução Industrial. A cada dia, o engenho humano se
desenvolve e as atividades econômicas se fortalecem. Por mais que as
tecnologias busquem a excelência, os ricos aumentam. Tanto que o
Direito também evoluiu substancialmente e hoje já se tem por certo,
como um direito fundamental, o de ninguém ser vítima de um dano, algo
muito maior e mais profundo do que o antigo neminem laedere.
O Direito atual trabalha até mesmo com a ideia de responsabilidade civil
pela expectativa de dano potencial. Para muito além da responsabilidade
civil objetiva, essa ideia dispõe que o potencial de dano que alguém
pode causar à outrem é, dependendo das particularidades do caso
concreto, o bastante para se cogitar em dever de reparação.
Algo fantástico e, talvez, essencial para o desenvolvimento da cidadania.
Já não se trata de se aceitar ou não os chamados punitive damages,
mas de tentar assegurar, de um modo ou de outro, o direito que todo o
mundo tem de não ser vítima de dano.
Vanguardista? Sem dúvida, mas algo que tem que estar presente em
toda e qualquer discussão séria a respeito da responsabilidade civil,
seus desdobramentos e sua invulgar dimensão social.
Muito aproveita atentar que antes mesmo dessa visão mais recente e
inovadora, o anseio pela necessidade de compensação justa do dano
sofrido pela vítima e punição exemplar do seu causador já se fazia notar
pelo princípio da reparação civil integral, presente em quase todos os
ordenamentos jurídicos do mundo.
No caso específico do Brasil, o princípio se encontra taxativamente
previsto no art. 944 do Código Civil e implicitamente presente no inciso V
do art. 5º da Constituição Federal, que assegura a reparação civil ampla
e integral.
Considerando que o art. 5º trata dos direitos e garantias fundamentais e
é marcado com o selo de cláusula pétrea, pode-se dizer que no Brasil a
reparação civil integral é, mais do que um princípio de natureza civil, um
direito fundamental constitucional, ancorado na cidadania.
Por isso, inaceitável a existência, nos dias de hoje, salvo em casos muito
específicos, absolutamente especiais e extraordinários, normas, regras,
cláusulas, enfim, qualquer espécie normativa, que tenha por objetivo a
limitação de responsabilidade do causador do dano.
Toda limitação de responsabilidade do causador de um dano é o
esvaziamento do direito da vítima, do ofendido.
Acrescento, com fundamento no Direito Natural e na própria ordem
moral, que a limitação de responsabilidade aplicada em benefício do
autor do ato ilícito ofende a dignidade da vítima e do Direito como um
todo.
Não há superposição do conceito de Justiça ao de Direito se este é
usado para beneficiar quem causa dano indevido à outrem. O Direito se
torna claudicante, deformado, inimigo da Justiça.
Isso porque quem causa dano tem que arcar integralmente com os
resultados e efeitos de sua conduta inidônea, nada aquém, talvez tudo
além.
Por isso, a insurgência, quase com ares de uma Cruzada Santa, às
normas legais e/ou contratuais limitadoras de responsabilidade.

Veja-se o caso da Convenção de Montreal, que bisou a de Varsóvia.
Prevê a limitação de responsabilidade do transportador aéreo
internacional de cargas em casos de faltas e avarias.
A norma é injusta e intolerável, para dizer ao certo, e anacrônica, para
dizer o mínimo!
Quando do nascimento da Convenção de Montreal – início do século
passado -, da qual a de Montreal se valeu substancialmente, a indústria
da navegação aérea se encontrava em gestação, os riscos eram
demasiadamente elevados e mecanismos jurídicos de proteção se
faziam necessários.
Hoje, a indústria é forte e saudável, tanto que as principais construtoras
de aviões, Boeing e Airbus, trabalham com o chamado “risco zero” e a
navegação aérea cada vez mais segura. Ora, em sendo assim, qual a
razão de ser da antiga proteção legal, da limitação de responsabilidade?
Justamente por conta das atuais tecnologias, as faltas e avarias
apuradas nas cargas confiadas para transportes nada mais são do que
vulgares desídias operacionais, incúrias administrativas, falhas
empresariais inescusáveis das transportadoras aéreas. Merecem, então,
benefícios normativos como os de limitações de suas responsabilidades?
Isso é justo e moralmente ordenado em relação aos donos das cargas
ou seus seguradores?
Afirma-se, aqui, com categórica convicção: não, não é justo nem mesmo
tolerável aos olhos da moral!
A preocupação da renomada Universidade de Salamanca em estudar
“Sociedad del risgo, nuevas amenazas y derechos fundamentales” há
que passar necessariamente pelo princípio da reparação integral e o
repúdio ao conceito de limitação de responsabilidade, mesmo a de
natureza tarifada.
É bem verdade que talvez em alguns poucos casos, quando confrontada
com outros importantes postulados do Direito, como o da teoria da
preservação da empresa, talvez a limitação possa ser admitida, mas
sempre em caráter excepcional e diante de forte justificativa.
Mas, feita a exceção das exceções, o Direito tem que primar pela
reparação civil integral sob pena de intolerável grau de injustiça, de
acentuado formalismo e de gravíssimo prejuízo à vítima.
Aliás, é a vítima que tem que ser o alvo de todas atenções da hodierna
responsabilidade civil, não o causador do dano. Na proteção máxima da
vítima que reside o bem social e as funções restauradora,
reequilibradora, principiológica e edificante do Direito, braço concreto da
1
Justiça”.

Na apresentação do Taller 3 abordamos o assunto de modo mais amplo do que
pretendemos aqui; lá havia uma inclinação particular ao transporte aéreo
internacional de carga, com as devidas críticas ao anacronismo da Convenção de
Montreal. Neste trabalho, o foco repousará no transporte marítimo e, dentro dele,
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NA: reprodução do trabalho apresentado à Universidade de Salamanca, 46º. Curso de Pósgraduação em Direito, especialização em Contratos y Daños, TALLER 3, Sociedade de Riscos.

alcançará a chamada cláusula de “eleição” de foro2, imposta pelos dedos
unilaterais do armador em contrato de adesão.
Quando do trabalho de conclusão da Especialização em Direito do Seguro, por
ocasião do 45º. Curso de pós-graduação em Direito, dessa mesma Universidade
de Salamanca, sob orientação do Professor Eugenio Llamas Pombo, tratamos da
cláusula de limitação de responsabilidade, demonstrando sua natureza abusiva e
sua ilegalidade diante do princípio da reparação civil integral.
Neste momento atacaremos as cláusulas de imposição de foro, ou de arbitragem
(está meramente a reboque), enfatizando sua nocividade, o veneno que destila no
Direito Contratual, a incompatibilidade que guarda com a dinâmica atual e com os
princípios que informam o Direito das Obrigações, auxiliares do Direito de Danos,
ordenador da Responsabilidade Civil.
Não se pode admitir, e o dissemos em oportunidade anterior, qualquer cláusula
contratual que queira limitar a responsabilidade do causador de danos e, deste
modo, trazer prejuízo ao efetivo exercício do Direito pelo credor não satisfeito.
Obstando à vítima do dano o acesso à jurisdição que melhor lhe convier,
prejudica-se, e gravemente, a busca por reparação civil integral, o pleno exercício
do direito.
Os armadores se valem de mecanismos contratuais incompatíveis com o espírito
do Direito contemporâneo, inimigos da realidade fenomênica. Mostra-se
especialmente presente, no contrato internacional de transporte marítimo de
carga, a figura do contratante débil; ela que há de ser o centro das atenções,
materializada na pessoa do segurador sub-rogado3. Sem ser parte no contrato, o
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Não à toa colocamos entre aspas a palavra eleição, pois o que existe é verdadeira imposição
pelo armador, fazendo-o por meio de mecanismo adesivo e unilateral com abusiva e
inconstitucional renúncia involuntária de jurisdição à vítima do dano contratual. Muito importante
dizer, desde logo, que o que cabe para a suposta “eleição de foro (estrangeiro)” cabe também ao
chamado “compromisso arbitral”, talvez até com maior gravidade, eis que ferida a voluntariedade,
condição de admissibilidade, inafastável, da arbitragem.
3

No mundo do Law in Action, os seguradores são autores da maior parte das ações civis contra
os armadores por danos contratuais. Donos de cargas normalmente são titulares de apólices de
seguro de transporte. Diante do dano, então, acionam seus seguros. Seguradores os indenizam e,
a partir daí, buscam o ressarcimento. Surge neste momento uma outra dinâmica. E aos
seguradores sub-rogados, não sendo partes do contrato, não se pode opor as normas contratuais
do Conhecimento Marítimo (Bill of Lading), abusivas ou não. A equiparação ao contratante débil

segurador surge como o grande protagonista dos litígios de Direito Marítimo,
especificamente de responsabilidade civil do armador por dano contratual.
No Brasil, assim como no México e no Panamá, tais cláusulas são nulas de pleno
de Direito. Na Inglaterra (Reino Unido), aceitas e defendidas. No sul da Europa,
parcialmente respeitadas por causa das Convenções Internacionais de Direito
Marítimo, descompassadas, porém com outras fontes normativas presentes nos
ordenamentos jurídicos nacionais e da União Europeia, como as que tratam do
Direito do Consumidor, da defesa do contratante débil e da responsabilidade civil
dos que manejam riscos.
Se não for excesso de pretensão de nossa parte, instigados pela flama do ideal,
pretendemos ao menos a inspirar discussões em torno de possíveis ajustes nos
ordenamentos jurídicos europeus. As cláusulas abusivas em contratos marítimos
internacionais, sobretudo os de transportes de cargas, não podem ser mais
aceitas; e caso o sejam, devem buscar um alinhamento melhor com as novas
perspectivas do Direito.
Em um cenário no qual muito se fala da satisfação dos credores, na imputação
objetiva de responsabilidade dos causadores de danos que atuam sob o signo
dos riscos, não cabe aceitar clausulados contratuais casuísticos, assimétricos,
desarrazoadamente protetivos, que por essa razão acabam por destruir direitos e
deveres.
O repúdio ao dirigismo contratual se põe às portas da necessidade. E o auxílio
porque muitos no mundo esperem talvez venha do lugar menos esperado: a
experiência brasileira, positiva e harmônica com o que há de melhor em termos
de construção doutrinária contemporânea, especialmente na comunidade
europeia.
Cláusulas abusivas é um tema que vai muito além do Direito das Obrigações e
repousa, solene, na Ordem Pública. Com efeito, ao tratar da cláusula-solo, no
artigo La nulidade de las clásulas suelo, o grande civilista espanhol Eugenio
Llamas Pombo concluiu:

tem sentido, portanto, para coibir abusos e garantir, em homenagem ao princípio do mutualismo e
da função social do seguro, a justiça no ressarcimento.

“Más bien sucede lo contrato, diríamos: la nulidade si es uma custión de
orden público, y por tanto su régimen jurídico no puedo acomodarse a
consideraciones absolutamente ajenas al contrato. ?O es que el pago
por un ciudadano, durante años, de un tipo de interés que la propria
resolución declara abusivo (puesto que la clausula que lo estabelece lo
és) no há afectado, y de qué manera, al orden público económico?”4

O pensamento acima se ajusta bem ao estudo, eis que a ordem pública se vê
com mais razão reclamando defesa. Pela cláusula de imposição de foro do
armador fere-se a própria garantia constitucional fundamental de acesso à
jurisdição da vítima do dano, do credor insatisfeito e/ou do segurador sub-rogado.
Em muitos litígios de Direito Marítimo, os ataques à ordem pública chegam
também ao campo do Direito do Seguro. Com isso muito sofrem os princípios da
sub-rogação e do mutualismo, essencialmente social, pois o segurador subrogado, que age em nome do mútuo, tem seu direito de regresso devastado por
imposição contratual com que jamais anuiu formal e expressamente. A injustiça
da hipótese nos parece bastante clara.
Como dizia José Ortega y Gasset: “teria sido bom se o homem se encontrasse
para sempre reduzido aos valores superiores descobertos até aqui: ciência e
justiça, arte e religião”.
Porque tempos há em que o homem se deixa verdadeiramente levar pelo
esquecimento, e algumas noções tão claras a épocas de outrora, a justiça é um
exemplo, se vão deformando pela vulgarização do uso, se obscurecendo pela
referência imprecisa; e então, envelhecidos, caducos, amarelecidos pelo tempo,
passam a exigir um novo sopro de vida, uma nova fôrma expressiva, o chamado
inaudito e ao mesmo tempo nostálgico da eternidade ideal.
Considerando ainda o tema de nosso trabalho anterior, de Direito do Seguro, e o
fato de compor nosso cotidiano profissional há muito tempo, remetemo-nos ao
lema da Universidade de Salamanca, já incorporados ao pensamento e ao
coração: “decíamos ayer, diremos mañana”.
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2. O contrato internacional de transporte marítimo de cargas e as cláusulas
abusivas
2.1 A ilegalidade da cláusula de imposição de foro do armador
Cláusulas abusivas é tema dos mais debatidos do Direito Contratual. Seguiu-se
às grandes mudanças sociais depois da Segunda Guerra Mundial, vibrando um
tanto mais ao advento do Direito do Consumidor. Assim é na Espanha, na
Europa, no Brasil e nas Américas. Sua amplitude permite uma riqueza de
abordagens notável. Certamente, um rio de tintas já correu sobre sua superfície,
preenchendo-lhe as formas e, não raro, descolorindo-lhe os contornos. Sobre ele
discutiram com notável ardor acadêmico alguns dos melhores doutrinadores do
mundo.
E não temos dúvidas que assim continuará a ocorrer por muito tempo.
Sobre as cláusulas abusivas, disse bem Nelson Nery Junior:
“(...) são aquelas notoriamente desfavoráveis à parte mais fraca na
relação contratual de consumo. São sinônimas de cláusulas abusivas as
expressões cláusulas opressivas, onerosas, vexatórias ou, ainda,
” 5.
excessivas

Sim, são cláusulas que oprimem uma das partes contratantes, porque impõem
ônus excessivos, assimétricos e, portanto, são muito vexatórias ao Direito, já que
ferem seu espírito fundamental: a busca incessante de dar a cada um o que é
seu, a constante e perpétua vontade que se confunde com a Justiça 6.
Vamos além, eis que não nos limitamos aos contratos com o selo de consumo e
lembramos dos contratos em geral, a ponto de falarmos não apenas na
hipossuficiência inerente ao consumidor, mas no conceito de debilidade, na figura
do contratante débil, presente em muitos negócios de Direito Civil.
Reconhecemos. Nosso objetivo, porém, é mais modesto, talvez até confortável.
Com a abusividade clausular no contrato de transporte marítimo internacional de
carga, mantivemos uma saudável proximidade com os hábitos da profissão. O
que evita duas consequências terríveis para o estudioso: o abstracionismo alheio
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à prática do direito vivente e o desinteresse mortal que por vezes dedicamos a
assuntos chatíssimos dos quais somos obrigados a falar.
Sim, o objetivo é o de tornar mais particular o discurso, mas não se enfatizar em
que base fundamental se assenta, isto é, o mal das cláusulas abusivas em geral,
conforme bem exposto por Hélio Zagheto Gama7: “As cláusulas abusivas são
aquelas que, inseridas num contrato, possam, se utilizadas, causar uma lesão
contratual à parte a quem desfavoreçam”.
Pois bem.
Tornar particular o estudo é tratar do assunto, por si só grave, sob a perspectiva
do contrato internacional de transporte marítimo de carga, que é de adesão e
cujas cláusulas são impostas unilateralmente ao embarcador e ao consignatário
da carga. E, em tal específico contexto, ainda lembrar da situação do segurador
sub-rogado que litiga em busca do ressarcimento em regresso contra o armador e
não pode de modo algum ser submetido aos termos de um contrato do qual não é
parte, nem mesmo por adesão.
Quando falamos em cláusulas abusivas nessa modalidade contratual, referimonos mais especificamente à que impõe ao dono da carga brasileiro, ou ao
segurador que por ele responde, a exclusividade do foro estrangeiro (ou
procedimento arbitral), sempre muito agradável aos interesses do armador.
O ponto de partida é o sistema legal brasileiro, a partir do qual, com destaque a
jurisprudência, se buscará compará-la ao que se passa em outros países,
notadamente os da Europa com destaque, e, é claro, a Espanha.
Não é a primeira vez que tratamos dele. Fizemo-lo antes, na conclusão do 45º
Curso de Especialização em Direito da Universidade de Salamanca, disciplina de
Direito do Seguro. Na oportunidade, abordamos a limitação de responsabilidade,
a ilegalidade da cláusula que a prevê e sua não oponibilidade ao segurador subrogado.
Manteremos a atenção no tema e o ampliaremos, tratando diretamente da
cláusula de imposição de foro e, reflexamente, a de arbitragem.
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Continuaremos, de certo modo, o trabalho anterior, concentrado na limitação de
responsabilidade. Porque, para fugir do dever de reparação civil integral, o
danador usa e abusa de expedientes formais, artificialmente criados sob manto
clausular, inibidores do pleno exercício do Direito, inimigos da garantia
fundamental de acesso à Jurisdição, presente em quase todos os ordenamentos
jurídicos anteriores.
Usaremos recortes do trabalho anterior, dada a pertinência, a relação de
continuidade, a paternidade que mantém com este, com ênfase na ilegalidade de
cada uma das cláusulas, exibindo seus problemas e sua contraposição ao Direito
contemporâneo. O dirigismo, o abuso, o despotismo contratual exercido de uma
parte sobre a outra, afronta a ordem moral, o Direito das Obrigações e o Direito
em sua integralidade.

Trata-se, no dizer de Eugenio Llamas Pombo, de uma

questão de Ordem Pública, que em muito ultrapassa as fronteiras do Direito
Contratual.
A respeito do tema de fundo deste trabalho e ao tratarem dos negócios jurídicos
contratuais em geral, Ximena Raquel Calderón Rojas, Doris Valdez Paredes e
Marco Obando Fernandez8, ao escreverem artigo intitulado Las Cláusulas
Abusivas, reportam-se incialmente ao exposto pela Comisión de Publicaciones:
"El mercado moderno ha supuesto nuevas formas de intercambio
económico que ponen de relieve las implicancias de las características
de los nuevos actores, Jo cual ha significado un desafío para la teoria
contractual tradicional. En este contexto, la institución de las cláusulas
abusivas constituye un capítulo emblemático y actual en el proceso de
delineamiento de adecuadas formas de tutela al consumidor. En el
presente trabajo se realiza una aproximación a los contornos teóricos de
esta figura, se analiza el desarrollo a nivel comparado, y por último, se
revisa su configuración en el Anteproyecto del Código de Consumo,
presentando propuestas para su adecuado funcionamiento en países
como el nuestro, donde la Protección al Consumidor siempre estará en
debate".

Diante dessas breves considerações iniciais, passemos desde logo ao que
efetivamente importa: o contrato internacional de transporte marítimo de carga e
seus clausulados abusivos, os holofotes voltados à figura do segurador subrogado.
O contrato de transporte marítimo de cargas é um contrato diferenciado. Envolve
um contratante, o embarcador, e um contratado, a parte forte dessa mesma
8
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relação, o transportador (normalmente, o armador do navio), e ainda outro
participante, o consignatário da carga transportada, em favor de quem a
obrigação de transporte se estipula, o contratante débil por excelência, o maior
credor. Um contrato de adesão, com cláusulas impressas, unilaterais, dispostas
exclusivamente pelo armador, segundo sua autocentrada vontade.
As demais partes, embarcador e consignatário, não externam sua vontade.
Aderem ao pacote contratual, recebendo de prontos cláusulas manifestamente
abusivas aos olhos do Direito Contratual no Brasil e de outros ordenamentos
jurídicos.
Uma das cláusulas cuja abusividade se mostra de modo mais imperioso é aquela
por meio da qual o armador impõe seu foro (ou procedimento arbitral) em
detrimento daqueles de escolha das outras partes. Dito de outro modo: é a
cláusula com que as obriga a renunciar a suas próprias jurisdições.
Tanto no Brasil como em outros países existe a possibilidade de as partes
optarem, em contrato internacional, por um determinado foro ou pelo
procedimento arbitral. Isso, aliás, não se põe em dúvida. Para tanto, porém, há
que se observar o princípio da autonomia da vontade e o conceito de
voluntariedade.
Isso não ocorre no contrato internacional de transporte marítimo de carga. O foro
não é eleito por dois iguais, olhando-se frente a frente, os braços cruzados numa
mesa negocial. Na prática e na teoria, ele é simplesmente imposto de cima a
baixo.
A cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro no contrato internacional
porém só será efetivamente reconhecida e aplicada se o seu conteúdo
corresponder perfeitamente aos pressupostos de validade do negócio jurídico,
autorizada pela voluntariedade inequívoca. Qualquer ofensa ou mitigação do
princípio da autonomia da vontade tornará a referida cláusula inaplicável perante
a nova ordem jurídico-processual.
Dentro desse contexto, portanto, nenhuma cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro no contrato internacional imposta unilateralmente em contrato de
adesão será objeto de convalidação. As características dessa forma de

contratação são expostas de maneira admirável por Cristiano Chaves e Nelson
Rosenvald9:
“De fato, um dos contratantes não possui a liberdade de estipulação do
conteúdo das cláusulas, restando-lhe apenas a liberdade de aceitar ou
não a contratação (take it or leave it). A qualificação de um contrato
como paritário ou de adesão dependerá, portanto, da perquirição se o
conteúdo das cláusulas pode ser atribuído a ambas as partes ou se
nasceu de uma prévia imposição inegociável de um dos contraentes. Isto
evidencia que os contratos de adesão não se distinguem dos modelos
clássicos de contrato pelo seu tipo, mas pela sua forma.”

Considerando que todo contrato internacional de transporte marítimo de carga é
um contrato de adesão, formatado exclusivamente pelo transportador, sem
qualquer espécie de anuência do consignatário da carga, muito menos do seu
segurador, não há que se falar no reconhecimento da cláusula de eleição de foro
exclusivo estrangeiro nele presente, e há muito a jurisprudência rotulou esse tipo
de disposição contratual como manifestamente abusiva e ilegal.
Outra coisa que não pode ser ignorada: a primazia da Justiça sempre que
reclamada sua participação, conforme garantia fundamental constitucional
expressa. Logo, mesmo uma cláusula eventualmente válida, plenamente
voluntária, poderá ser deixada de lado quando houver concreta lesão ou ameaça
de lesão com o afastamento do acesso à jurisdição.
No caso específico do Brasil, o art. 25, caput, do novo Código de Processo Civil,
em vigor desde 18 de março de 2016, ao tratar dos limites da jurisdição nacional,
dispõe: “Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o
julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação”.
Essa regra não se deixa alcançar pelo contrato internacional de transporte
marítimo de carga, porque de adesão, nem é oponível ao segurador sub-rogado,
porque não é parte na relação contratual em destaque.
A aplicação da regra legal brasileira em destaque, ou a de suas correspondentes
pelo mundo a fora, só tem cabimento quando no contrato internacional a
voluntariedade for fielmente observada, até porque condição sine qua non para
que a eleição de foro exclusivo estrangeiro seja efetivamente válida e eficaz.
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Tal questão, pois, não existe no contrato internacional de transporte marítimo de
carga,

informado

por

cláusulas

impressas,

unilaterais,

consideradas

manifestamente abusivas pelo ordenamento jurídico brasileiro e de outros países.
Importando da Física a ideia do dos vasos comunicantes, o que se infere dessa
condição é que, sem a voluntariedade plena, não há possibilidade de eleger a
exclusividade do foro estrangeiro. A vontade autônoma é imprescindível para o
aperfeiçoamento do negócio jurídico. Isso porque a validade e a eficácia da norma
legal não são passíveis de discussão, mas as da cláusula que forma sua hipótese
de incidência, sim. Para que a regra do art. 25, caput, possa se subsumir a um
dado negócio jurídico, sobre este deve pairar a mais absoluta legalidade.
Em razão disso, trazemos aqui um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo 10:

“Trata-se de contrato de adesão. E não há afastar, a estipulação de
cláusula de eleição de foro, por não conter foro exclusivo, não desce à
norma do “caput” do artigo 25 do Código de Processo Civil, como
mesmo, em função do artigo 423 do CC (“Quando houver no contrato de
adesão cláusula ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a
interpretação mais favorável ao aderente”), conforme a doutrina de
Gustavo Tepedino e outros (“Código Civil Interpretado”, Vol. II, 2ª edição
revista, Renovar, págs. 23/28), em caso concreto, “Torna-se necessário,
pois, à luz deste art. 423 do CC, que se verifique ambiguidade ou
contraditoriedade nas cláusulas de um contrato para que tal patologia
seja sanada por meio do remédio prescrito pelo legislador, qual seja, a
interpretação contra o estipulante. As noções são quase intuitivas:
enquanto a ambiguidade pressupõe duas interpretações possíveis no
âmbito de uma mesma cláusula, a contraditoriedade é suscitada pela
multiplicidade de interpretações decorrente de cláusulas distintas”.
Além do mais, sem a participação e vontade do contratante na
elaboração do foro de eleição, a estipulação, como posta, de
multiplicidade na escolha do foro de eleição, e a critério único da vontade
do transportador, traz ínsita a sua ilicitude e a nulidade. A cláusula de
foro de eleição em contrato de adesão seria válida em situação distinta à
dos autos, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, Confira-se: “A cláusula que estipula a eleição de foro em
contrato de adesão é, em princípio, válida, desde que verificadas, a
necessária liberdade para contratar (ausência de hipossuficiência) e a
não inviabilização do acesso ao Poder Judiciário....”. (STJ, REsp
1.072.911/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª T., j. 16.12.2008).“No
julgamento do REsp 379949/PR, reiterou-se que a declaração de
nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, mesmo
em se tratando de relação de consumo, depende do reconhecimento da
hipossuficiência da parte prejudicada, e que a eleição de foro seja 'capaz
de dificultar seu acesso ao Judiciário'”.(3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi).
No caso concreto, a nulidade da cláusula de eleição de foro é aferível de
plano, porquanto prejudica a defesa da apelante, além de tudo o que
esta relatoria já se permitiu pontuar a respeito.”
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Assim, a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro somente será alvo de
pleno alcance da regra do artigo 25 se a sua forma e o seu conteúdo se ajustarem
perfeitamente ao ordenamento jurídico brasileiro, sem qualquer vício ou
abusividade.
Isso é especialmente relevante para o caso específico do Direito Marítimo, ramo
que guarda muitos pontos de contato com o Direito Internacional e que é
preponderantemente

informado

por

relações

jurídicas

negociais

instrumentalizadas por contratos de adesão. Por isso enfatizamos, com base em
convicções jusfilosóficas e na jurisprudência brasileira, anterior e posterior ao
novo Código, que o instrumento contratual internacional de transporte marítimo de
carga, o Bill of Lading, especialmente sua cláusula de imposição do foro de
escolha exclusiva do armador, não se ajusta às regras que permitem eleição de
foro e ao espírito do Direito Contratual atual.
E não se ajusta porque é contrato: 1) de adesão; 2) com vício da plena autonomia
da vontade de uma das partes da relação jurídica; 3) baseado em normas e
convenções internacionais não reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro;
4) com cláusulas manifestamente abusivas; e 5) sem simetria entre as partes.
No conhecimento marítimo de transporte, o instrumento do contrato internacional
de transporte marítimo de carga, a cláusula de eleição de foro não é aquela que
merece a chancela da cabeça do artigo 25 do novo Código de Processo Civil,
mas a que abraça, e o aperta com carinho familiar, o conceito de cláusula
hardship.
Exatamente por isso a jurisprudência jamais as reconheceu. Neste sentido, os
transportadores marítimos amargam uma derrota contínua, quase tradicional. Os
tribunais brasileiros sempre enxergaram nessas cláusulas formas abusivas e
incompatíveis com o Direito brasileiro, afrontosas à soberania da jurisdição
nacional.
Eis como as define Paulo Lôbo11:
“Consideram-se abusivas as cláusulas de contrato de consumo ou as
condições gerais dos contratos que atribuem vantagens excessivas ao
fornecedor ou predisponente, acarretando em contrapartida demasiada
onerosidade ao consumidor ou aderente e desarrazoado desequilíbrio
11
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contratual. Por meio delas, o fornecedor ou o predisponente, abusando
da atividade que exercem e da debilidade jurídica do aderente ou
consumidor, estabelece conteúdo contratual iníquo, com sacrifício do
razoável equilíbrio das prestações.”

Em síntese, é possível afirmar que uma cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro somente será válida e eficaz se: 1) respeitar o princípio da autonomia
da vontade; 2) não se inserir em contrato de adesão; 3) respeitar todos os
pressupostos essenciais do negócio jurídico perfeito; 4) não tiver abusividade de
qualquer tipo; e 5) carecer de qualquer ilicitude, ainda que apenas segundo a
ordem moral.
Certo é, pois, que o contrato internacional de transporte marítimo de carga não
pode ver como válida e eficaz sua cláusula de eleição de foro exclusivo
estrangeiro. Ela está tomada, da cabeça aos pés, pelo desdém à vontade alheia,
pela patologia do abuso jurídico, pelo véu da nulidade perfeita.
A cláusula de imposição de foro pelo armador, talvez por ironia chamada de
eleição, é considerada abusiva e ilegal em relação ao credor insatisfeito, ao dono
da carga, respeitando-se aí o conceito de contratante débil. Conceito que pode e
deve ser empregado em favor de quem, mesmo não sendo o contratante, exerce
o direito de regresso por força do contrato de seguro de transporte de carga. Se
há abuso e injustiça em relação ao dono da carga, muito mais haverá em relação
ao segurador sub-rogado.
De fato, a situação se torna ainda mais complexa quando se leva em
consideração a realidade prática do Direito Marítimo no âmbito judicial.
A maior parte das ações envolvendo os contratos internacionais de transportes
marítimos de cargas é demandada por seguradoras, e não pelos consignatários
de cargas, segurados.
A dinâmica é mais ou menos esta: o consignatário de carga (às vezes, o
embarcador e exportador) contrata seguro do ramo de transporte internacional
para cobrir os riscos de uma viagem marítimo. Diante de um sinistro, falta ou
avaria, parcial ou total da carga, o segurador indeniza o segurado, proprietário da
carga sinistrada, e sub-roga-se então na pretensão original deste contra o
transportador marítimo, que não cumpriu fielmente a obrigação contratual de
resultado. Por conta da sub-rogação e o direito de regresso, o segurador veste-se

com o manto da legitimidade ativa ad causam e, mediante em provocação ao
Estado-juiz, deflagra a disputa judicial.
A cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro no corpo do conhecimento
marítimo é considerada abusiva, portanto, nula, relativamente ao segurado,
embarcador e/ou consignatário da carga; e em sendo assim, é igualmente nula
relativamente ao segurador. Se é nula para o mais próximo da relação negocial,
também o será para aquele que dela guarda uma distância considerável.
Não pode o segurador legalmente sub-rogado na pretensão do segurado ser
obrigado a obedecer à disposição de um negócio jurídico do qual não foi parte,
em sentido estrito, e com o qual nunca anuiu. A ilegalidade, abusividade flagrante
em relação ao aderente do contrato, revela-se ainda mais perniciosa e indevida
ao segurador.
E nem se diga que a sub-rogação seja via de dupla mão. Ledo engano. A subrogação transmite legal e legitimamente direitos, mas não todos os deveres,
sobretudo aqueles chancelados com os signos do vício, do defeito jurídico e da
ilicitude.
Sobre a não oponibilidade ao segurador sub-rogado, também é antigo e
tradicional o posicionamento jurisprudencial brasileiro: “A cláusula de eleição de
foro constante de contrato de transporte ou do conhecimento de embarque é
ineficaz quanto à seguradora sub-rogada no crédito da remetente, pois não está a
seguradora na posição contratual da remetente segurada, detendo apenas o
crédito desta.” 12
Num dado litígio forense, na ação em cuja autoria esteja seguradora legalmente
sub-rogada na pretensão do segurado (embarcador ou consignatário da carga), a
eventual aplicação da cláusula, em prejuízo a seu ressarcimento, é tão apenas
errada, daí a precisa e justa resposta jurisprudência, uniforme e muito
consistente, bem representada no julgado abaixo destacado13:
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
incompetência apresentada pela Agravante na ação regressiva de
ressarcimento que lhe move a Agravada perante a 4ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital. Agravante que pretende o reconhecimento da
12
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competência de Cingapura, ou, caso assim não se entenda, das
Comarcas de Contagem ou de Santos. Seguradora que busca o
ressarcimento do valor de cobertura securitária paga em razão de
inadimplemento de contrato de transporte marítimo internacional, subrogando-se no direito da segurada. Sub-rogação que não abrange a
cláusula de eleição de foro pactuada em contrato do qual não participou.
Precedentes do TJRJ. Competência que deve observar a regra geral do
foro do domicílio do réu, tendo a Agravante filial na Comarca do Rio de
Janeiro. Inexistência de prevenção do Juízo no qual tramitou o protesto
interruptivo da prescrição. Desprovimento do agravo de instrumento.

A sub-rogação altera a situação fático-jurídica, exige tratamento diferenciado.
Assim, ainda que tal cláusula contratual não fosse abusiva e, portanto, ilegal,
jamais poderia projetar efeitos jurídicos contra o segurador sub-rogado, sob pena
de ofensa do próprio negócio de seguro.
Sobre a importância da sub-rogação repete-se aqui os dizeres de Abel B. Veiga
Copo14, renomado jurista espanhol:
“La subrogación presenta, además, uma finalidad indirecta, a saber,
evitar que el terceiro causante del daño pueda sustraerse a las
consuecuencias jurídico económicas de su responsabilidade si al pagar o
abonar la asseguradora el sinistro, este no tuviere la obligación de
reparar el daño causado ante el imperio del principio indemnizatorio y el
no enriquecimento del asegurado. La subrogatoria mitiga la liberación del
responsable que de otro modo se esconderia en el contrato para no
tener que reparar el daño infligido. Y el princípio indemnizatorio impede,
mitiga a su vez que, em caso de que el danado asegurado decida
reclamar directamente al terceiro reponsable, uma vez satisfecho o
percebida la indemnización por parte del responsable, adolece de
sentido la posibilidad de exigir a su vez la indemnización al assegurador
al buscar uma transgresión del principio indemnitario y con él, um lucro o
doble satisfación reparadpra por encima del daño real causado y
efectivo.”

Ensina Veiga Copo15 que: “El terceiro tiene la obligación de reparar um daño que
causa pero es resarcido en primeira instancia por la asseguradora del
assegurado. Repara porque es responsable civilmente de la producción del
sinistro. La asseguradora indemniza porque está obligada contractualmente a
harcelo dentro de los perímetros del riesgo asumido.”
Em respeito ao contrato de seguro de carga, a seguradora indeniza ao dono da
carga a integralidade dos danos que nela surgiram durante o transporte. Por sua
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vez, armado pelo princípio indenizatório, passa a ter direito à busca por
ressarcimento em regresso contra o transportador desidioso, exigindo dele não
outra coisa senão o valor que pagou ao segurado. Eis o contorno universal da
sub-rogação16:
“Los contornos de la subrogación
El derecho de subrogación de la entidade asseguradora en los derechos
que a priori y al menos ex ante de percibir la indemnización o
resarcimiento corresponden al asegurado por los daños causados por la
acción u omisión de un terceiro responsable, es el corolario lógico a la
efectividad del principio indemnizatório que rige, cuando menos, en los
seguros contra daños.
(...)
Y dos son las finalidades de la subrogatio, de um lado, evitar la
indemnidad del causante del daño si la asseguradora no pudiere
regresar frente a él subrogándese en los derechos de la víctima
assegurado y, de outro lado, evitar la duplicidade indemnizatória que
podría percibir el assegurado se actuase indistinta y cumulativamente
frente uno y outro.”

Quando uma seguradora busca o ressarcimento em regresso contra o causador
do dano, defende não apenas o seu direito, mas a legitimidade dos interesses do
colégio de segurados. Tendo-se em conta a função social que informa o negócio
de seguro, defende também, ainda que reflexamente, os interesses de toda a
sociedade, já que o êxito do ressarcimento impacta positivamente na saúde do
seguro, e esta impacta positivamente na saúde dos negócios que nele se
amparam.
Embora não seja a função principal do ressarcimento em regresso, nem mesmo a
da própria responsabilidade civil, é possível dizer que a luta da seguradora
alimenta a teoria do desestímulo. Induz possível boas práticas negociais, já que,
punido o danador, o protagonista do prejuízo, não haverá para ele um meio de se
beneficiar às custas da previdência alheia.
Sobre os efeitos da indenização decorrente da responsabilidade civil e a punição
do danador, algo que também se vê na importância do ressarcimento em
regresso, convém destacar o ensinamento de Eugênio Llamas Pombo17:
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“Quienes propugnan aquella teoria continúan atribuyendo explicitamente
a la indemnización una triple misión: 1) sancionar al dañador; 2) prevenir
sucesos lesivos similares; y 3) eliminar los beneficios injustamente
obtenidos a través de la actividad danosa. Pues bien, hay que señalar
que la segunda no es propriamente una finalidade punitiva, sino más
bien preventiva; y la terceira bien pudiera encuadrarse dentro de la teoría
del enriquecimiento sin causa. (...)”

Há ainda mais importância no ressarcimento em regresso – e por isso inaceitável
qualquer cláusula que de algum modo o prejudique – quando levada em
consideração sua característica, bem observado por Llamas Pombo, de “eliminar
los benefícios injustamente obtenidos a través de la actividad danosa”.
E dilatamos um tanto mais o sentido das palavras do civilista espanhol para
consignar que a eliminação dos benefícios injustamente obtidos pela atividade
danosa também passa pelo não reconhecimento de cláusulas contratuais que
objetivem diminuir a responsabilidade do danador ou inibir, por parte da vítima, o
acesso à jurisdição conveniente.
Por isso é que o ressarcimento em regresso, antes de ser um direito, é talvez
mais um dever do segurador, seu gesto de lealdade para com os segurados em
geral, por força do princípio do mutualismo, e para com a sociedade, haja vista a
função social da atividade de seguro, junto da necessidade de se punir o danador.
A sub-rogação e o ressarcimento em regresso unem-se como mecanismos
jurídicos de proteção ao mutualismo, como bem sintetizou Marcos Alberto Lopes
Antunes18: “A sub-rogação, então, marca o equilíbrio no contrato de seguro, pois
garante o ressarcimento a seguradora, reduz a sinistralidade, labora em favor do
fundo mútuo e, por conseguinte, diminui, significativamente os valores dos
prêmios.”.
Diante disso, a cláusula em estudo, abusiva em relação ao dono da carga, se
mostra ainda mais ao segurador, não lhe sendo oponível de maneira alguma.
É possível então afirmar os seis pontos seguintes:
1) A regra do artigo 25, caput, do novo Código de Processo Civil só atinge
a cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro que constar de
18

ANTUNES, Marcos Alberto Lopes, A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE COMPROMISSO
ARBITRAL NA SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA, Trabalho de conclusão de curso
(TFM) da 45ª. edição dos cursos de especialização em Direito da Universidade de Salamanca:
Direito do Seguro.

contrato harmônico com o sistema legal brasileiro, isento de vício ou
abusividade; o que vale para o sistema legal brasileiro, vale para os de
outros países. Mesmo antes dessa regra processual, o Direito brasileiro
não reconhecia o foro unilateralmente imposto no contrato de
transporte marítimo internacional de carga;
2) Deve-se cobrar, antes de mais nada, o irrestrito respeito ao princípio da
autonomia privada, um dos mais importantes pressupostos contratuais.
A ausência da voluntariedade de uma das partes fere mortalmente a
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, tornando-a ineficaz;
3) Nula de pleno direito, ou no mínimo sem validade e eficácia, a cláusula
de eleição de foro exclusivo estrangeiro disposta em contrato de
adesão, sobretudo em relação à parte obrigada a lhe aderir;
4) No

caso

do

conhecimento

marítimo

(instrumento

do

contrato

internacional de transporte marítimo de carga), corpo de um contrato
de

adesão,

formado

por

cláusulas

impressas

e

dispostas

unilateralmente pelo transportador marítimo (armador), a cláusula de
eleição exclusiva de foro estrangeiro é abusiva, praticamente pacífico
entendimento jurisprudencial que o reconhece, não sendo de se cogitar
qualquer mudança de orientação por terem passado a vigorar o novo
Código de Processo Civil e seu artigo 25 em especial. O que há de se
cogitar é a ampliação da mentalidade jurisprudencial brasileira, que se
repete no México e no Panamá, países americanos com destaque no
Direito Marítimo, para os países europeus que tutelam bem o
contratante débil, respeitam os direitos do credor insatisfeito, defendem
princípios civis ou constitucionais como da reparação civil integral e do
acesso à jurisdição, mas por conta de Convenções Internacionais de
Direito Marítimo valorizam um contrato que em essência afronta seus
sistemas legais em termos gerais.
5) Além da inteligência sistêmica do Direito brasileiro, o próprio artigo 25,
no seu § 2º, faz remissão a poderoso antídoto contra a abusividade, ou
seja, o § 3º, do artigo 63; embora orientado ao réu, esse artigo pode e
deve ser também aplicado ao autor de ação envolvendo questão

relativa ao descumprimento do contrato internacional de transporte
marítimo de carga. Nisso reside a eficácia do combate ao dirigismo
contratual, às cláusulas abusivas, e da proteção do contratante débil,
especialmente presente em sede de contrato de adesão.
6) De qualquer modo, válida ou não, eficaz ou não, abusiva ou não, a
cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato
internacional de transporte marítimo de carga não atinge o segurador
que se sub-rogou na pretensão original do embarcador ou do
consignatário de carga (segurado), vítima de conduta danosa do
transportador e emitente do instrumento contratual, uma vez que não é
parte da relação negocial, não sendo possível a atribuição de um ônus
completamente estranho à formação de sua livre vontade.
Diante de tudo isso é que se defende a inutilidade da cláusula de eleição de foro
no contrato internacional de transporte marítimo de carga, desde há muito tida
como abusiva, e, portanto, ausente da hipótese do artigo 25, caput do novo
Código de Processo Civil brasileiro, de uma forma ou de outra repetido em muitos
outros sistemas legais, como os da Espanha, da Itália, de Portugal e da
Alemanha, considerados alicerces dos sistemas dos países latino-americanos.
Nada deve mudar na parte que trata da jurisdição nacional, primaz e aplicável,
sob pena de ofensa à garantia constitucional de acesso à Justiça e de eventual
prejuízo à própria economia nacional. Isso em relação ao Brasil e aos países em
geral. A maior parte dos ordenamentos jurídicos do mundo prevê o acesso à
jurisdição como garantia fundamental constitucional; um foro que não seja o de
preferência da vítima do dano só por ser validado por cláusula contratual se
verdadeiramente eleito, se nascido da vontade desimpedida das partes
contratantes.
Tudo o que se disse sobre o transporte marítimo cabe perfeitamente ao transporte
aéreo. Seus arquétipos são muito similares.
Ademais, o que vale para a cláusula de eleição de foro, vale até com mais razão
para a cláusula compromissória de arbitragem, cuja imposição se opera de
maneira particularmente incômoda ao aderente. A arbitragem prevê como
condição necessária a voluntariedade plena. Sem aquiescência formal da parte,

não há senão uma deformação arbitral. Ao segurador sub-rogado, principalmente,
por não lhe ser oponível a arbitragem de tal forma instituída. Não pode ele cumprir
o que não prometeu. Mesmo se não disposta em cláusula adesiva, e formalmente
aceita pelo segurado, impossível projetar-lhe os efeitos jurídicos ao segurador.
Impedem-no razões de lógica jurídica, ordenança moral, e, no caso específico do
Brasil, por conta do §2º, do art. 786 do Código Civil.
Eis um julgado recente do Tribunal de Justiça de São Paulo que afasta a
arbitragem,

demovendo-a

do

contexto

segurador-transportador,

conforme

excelente decisão judicial colegiada do principal Tribunal brasileiro, relatada pelo
eminente Desembargador e doutrinador de Direito Empresarial, Carlos Henrique
Abrão19:
“Inaplicável, vale dizer, a convenção arbitral e previsões arguidas de
legislação alienígena, isto porque a empresa estrangeira está sendo
demandada por intermédio do representante e parceiro no Brasil para
reembolso de indenização paga à segurada, sendo a cláusula de
arbitragem instituída com esta, obrigando apenas as partes contratantes,
a propósito do entendimento consubstanciado na Apelação Cível nº
0030807-20.2010.8.26.0562, sob relatoria do Desembargador J. B.
Franco de Godoi.”

Sobre os temas da preferência da jurisdição nacional e da possibilidade de
eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, nada efetivamente
mudou. E em razão disso nos vem à famosa frase de Il Gattopardo, romance de
Tomasi di Lampedusa: “(...) se nós queremos que tudo continue como está, é
preciso que tudo mude (...)”.
O artigo 25 inovou, trouxe coisas boas ao Direito brasileiro, é verdade. Todavia,
deixou intocadas as lides de Direito Marítimo, informadas em sua intimidade por
relações contratuais de âmbito internacional. O que é ótimo. A jurisprudência já
supriu muito bem as lacunas que a lei deixara, e com isso promoveu a Justiça, o
melhor Direito, o bem comum. A manutenção do que há de melhor é,
precisamente, o que sustenta a segurança jurídica e, sob ela, permite à Justiça
consagrar-se. Traz-se aqui a experiência brasileira para o diálogo com outros
ordenamentos jurídicos e, assim, evitar a abusividade clausular onde quer que
apareça, em proteção ao dever de reparação civil integral, face à participação do
transportador que causa danos, ou que inibe ao contratante débil o devido acesso
à jurisdição de sua conveniência, algo que em quase todo o mundo é garantia
19
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fundamental constitucional, portanto muito acima de disposições contratuais e,
mesmo, convenções internacionais.

3. Conclusão
Chegamos ao desfecho deste escrito, e há que se pôr ao papel algumas palavras
que a ocasião exige, ainda que nos voltem à memória, com doce insistência, as
palavras do grande Miguel de Unamuno20, em A Agonia do Cristianismo: “Chego
à conclusão deste escrito, porque tudo tem de concluir-se neste mundo, e talvez
no outro. Porém isto conclui? Dependerá do que se entenda por concluir. Se
concluir, no sentido de acabar, isto é começa ao mesmo tempo que conclui; se for
no sentido lógico, não, não concluir”.
Terminamos ainda que o tema siga em aberto, como quase tudo. Estamos certos
de que ele ainda trará bastante discussão doutrinária e jurisprudencial, em que
pese, a nossos olhos, quando voltados com atenção ao Conhecimento Marítimo,
denunciem a abusividade que tão claramente ostenta. Tudo tem que ter uma
conclusão, disse-o bem o eterno Reitor; assim, compete-nos concluir este
trabalho. Não sem antes, todavia, lembrar dois detalhes de importância singular:
1) Temos que este estudo é uma espécie de continuação do outro, exposto
no trabalho de conclusão de especialização em Derecho del Seguro, do
45º. Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade de Salamanca,
quando tratamos da cláusula (abusiva) – no mesmo contrato internacional
de transporte marítimo de carga – de limitação de responsabilidade (ou
limitação tarifada), típica de dirigismo negocial. Naquela oportunidade
também defendemos seu caráter ilícito e, portanto, sua invalidade e
ineficácia, quando não absoluta nulidade. Tal remissão é importante
porque entendemos, com muita segurança, que toda cláusula que impede
o acesso à jurisdição é um mecanismo artificialmente jurídico com objetivo
de esvaziar o direito da vítima do dano e destruir o dever de reparação
civil integral.
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2) A exposição sobre os foros sem eleição adapta-se muito bem à
discussão sobre a sua irmã, a arbitragem sem compromisso. Ambos os
temas materializados por cláusulas em contrato de adesão, e, em
especial, neste em estudo. Igualmente, o procedimento arbitral tem por
pressuposto de validade a voluntariedade. Nenhum deles pode ser
realizado sem a expressa, prévia e formal aquiescência da parte
interessada. Arbitragem não se impõe: escolhe-se, sem forçá-la contra a
parte relutante, num gesto de violência contratual. O dono da carga,
contratante débil, não pode ser obrigado a participar de arbitragem, se
não a houver escolhido antes. Nem o segurador sub-rogado, contra quem
não cabe a arbitragem, mesmo se fosse querida pelo segurado em sua
relação jurídica com um outro.
Não precisamos nos alongar muito. A condução do trabalho ao menos fez crer
que é perfeitamente razoável e justo o repúdio às cláusulas de imposição de foro
(e de arbitragem) em contratos internacionais de transporte marítimo de carga.
Apontamos, com base na experiência brasileira, o casuísmo contratual dos
armadores, e como isso prejudica os direitos e interesses de donos de cargas,
contratantes

débeis,

credores

insatisfeitos;

apontamos

ainda

como

os

seguradores sub-rogados podem se valer dos menos benefícios legais dos
contratantes débeis, mesmo não sendo parte dos contratos de transporte, haja
vista que diretamente prejudicados na busca dos ressarcimento pelas cláusulas
em comento. Ancorados nas experiências legal, doutrinária e jurisprudencial
brasileiras, enfatizamos que essas cláusulas são abusivas e, portanto,
manifestamente ilegais, inválidas, ineficazes, enfim, nulas de pleno Direito.
No exercício profissional da advocacia, sempre postulando em defesa dos
legítimos direitos e interesses dos seguradores sub-rogados contra os armadores,
este autor não se lembra de ter jamais perdido, em definitivo, um litígio em razão
de limitação de responsabilidade ou imposição de foro estrangeiro; muito menos
por arbitragem.
Nesse sentido, não são poucas as decisões judiciais no Brasil, monocráticas e
colegiadas, que chegam à mesma conclusão deste trabalho.

Com efeito, há uma mudança de enquadramento jurídico quando um segurador
sub-rogado pleiteia o ressarcimento em regresso contra o causador do dano que
gerou indenização de seguro ao segurado, vítima. O Direito Marítimo passa a ser
bem menos importante do que o Direito do Seguro. Mantém-se a primazia do
Direito das Obrigações, evidentemente, mas sob outra roupagem.
O segurador sub-rogado tem direito de dispor, não pela natureza ontológica, mas
por ficção legal, aliás bastante correta, das mesmas prerrogativas e dos mesmos
interesses do contratante débil, da vítima do dano. Afinal, sempre que busca em
Juízo o ressarcimento em regresso, defende mais do que apenas os seus direitos
e interesses; por força do princípio do mutualismo, age como a espada e o
escudo do colégio de segurados, diretamente, e da sociedade como um todo,
indiretamente.
Isso é uma realidade jurídica tradicional no Brasil, a qual, porém, assume um
colorido mais intenso com a nova visão do Direito de Danos, da Responsabilidade
Civil, do Direito das Obrigações, do próprio Direito Civil, fortemente influenciado
pelo Direito do Consumidor, nos quais são os elementos mais importantes a tutela
do credor insatisfeito e a necessidade de se punir, com rigor, o causador de dano
que maneja fonte de riscos.
O contrato de transporte internacional de transporte marítimo de carga implica
obrigação de resultado, além de tratar de inegável fonte de riscos (como o famoso
sinistro do navio Prestige nos faz lembrar o tempo todo), de tal modo que todo
esse conjuntos de proteções é, antes de tudo fecundado no solo da Moral, e que
melhor se ajusta ao Direito Natural.
Proteger o contratante débil também é permitir que use a jurisdição que melhor
lhe aprouver, sem forçá-lo a renunciar à luta por seu direito. Proteger a vítima do
dano é garantir a reparação civil integral do prejuízo. Proteger a dignidade do
Direito, em sua mais pura essência, é punir com rigor o causador do dano.
Há, no caso específico do Brasil, em se tratando propriamente da sub-rogação,
um elemento constitucional na equação, ditado pelo já comentado enunciado de
Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, alterando consideravelmente a
dinâmica do ressarcimento em regresso. Com isso, a responsabilidade civil do
transportador marítimo de carga não é apenas disposta pelo Direito Civil, pelo

Direito Comercial e pelo Direito Marítimo, mas também pelo Direito do Seguro e
pelo Direito Constitucional.
Ora, no sistema legal brasileiro vigora o princípio da reparação civil integral,
previsto no art. 944 do Código Civil, com ancoragem nos princípios e garantias
fundamentais constitucionais, conforme o rol exemplificativo do art. 5º da
Constituição Federal.
Como então admitir que uma mera cláusula de contrato, e ainda mais de contrato
de adesão, tenha força para mitigar o dever de reparação civil ampla e integral,
agindo em patente desfavor de um segurador sub-rogado?
O mesmo sistema diz que nenhuma norma, ainda que convencionada pelo
segurado, pode importar redução desse Direito (art. 786, §2º, do Código Civil).
Assim sendo, a cláusula que prejudica o exercício do direito na jurisdição do
contratante débil, direto ou por ampliação lógica, é pura e simplesmente
inaceitável.
O desafio atual é não permitir investidas legislativas na mudança do quadro geral
do Direito no Brasil. Ou evitar distorções por novos paradigmas jurisprudenciais.
Outro desafio, mais ambicioso, é mostrar que o que se passa no Brasil, no
México, no Panamá, bem como em outros sistemas legais e ordenamentos
jurídicos, pode se passar no mundo todo, especialmente na Europa.
Alguns ordenamentos jurídicos como o do Reino Unido não gostam dessa visão.
Preferem um contratualismo mais formal, literal, old fashion no que tange ao
Direito Marítimo. Mas isso porque lhes interessa defender seus armadores. É uma
visão quase estratégica. Por isso a resistência na adoção de mecanismos de
proteção dos usuários dos serviços de transportes de cargas. Além disso, a
quantidade de negócios que celebraram permite certa calibragem de interesses;
isto é, sobrepõe a Economia ao Direito.
A realidade mundial é outra. A proteção dos donos de cargas e seus seguradores
se mostra então importantíssima, senão imprescindível. Daí a necessidade de
reconhecimento da natureza abusiva de parte substancial do clausulado do
contrato internacional de transporte marítimo de carga.

Fruto da vontade unilateral do armador, e, afirmamos convictos, praticamente
uniforme entre os players do setor, é um contrato com cláusulas que ferem
profundamente os conceitos mais hodiernos de proteção do credor insatisfeito e
do contratante débil. Em seu dirigismo, fere a visão contemporânea de Direito de
Danos e de Responsabilidade Civil.
Em um tempo em que o Direito se aproxima da velha máxima do Codex do
Imperador Justiniano que o definia como a “eterna e perpétua vontade de dar a
cada um o que é seu”, abandonada com o tempo pelo injustificado apego ao
formalismo e a um conceito de imputação de responsabilidade com base na
culpa, avoluma-se bastante o corpo de adeptos da responsabilidade pelo manejo
de riscos, uma nova perspectiva sobre a responsabilidade objetiva.
Gostamos muito da frase usada por Eugenio Llamas Pombo, presente em seus
livros, aulas e conferências, que em sua sabedoria e simplicidade, muito diz: al
pan, pan; al vino, vino! A sentença se harmoniza com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Permite repensar o Direito em todo o
mundo com base no que já ocorre em alguns países, como o Brasil. Um repensar
que tem o objetivo de não mais aceitar no Direito Marítimo as cláusulas
contratuais que limitem, a qualquer título, a responsabilidade do transportador
protagonista de danos ou que dificultem o exercício do Direito por parte da vítima,
obrigando ao uso de jurisdição menos favorável ou, mesmo, à perigosa
arbitragem.
Quem causa dano tem dever de repará-lo integralmente. Quem é vítima tem o
direito de lutar por seus interesses sem obstáculos de formalismo indevido,
indesejado, jamais aceitos pela vontade. Nisso consiste um ideal de Justiça maior
que o Direito Contratual, ao qual deve servir de fundamento de validade e vetor
quase absoluto.
Quando da nossa conclusão do trabalho de habilitação ao título de especialista
em Direito do Seguro, escrevemos sobre a cláusula limitativa de responsabilidade
algo que cabe perfeitamente ao estudo da cláusula de imposição de foro, pois o
eventual reconhecimento desta, em um caso concreto, pode e certamente gerará
grande prejuízo à vítima do dano e, por outro lado, benefício injustificado ao seu
causador. O que escrevemos tem certa carga de emoção, reconhecemos, talvez

excessiva. Mas repetimos tais dizeres porque os consideramos perfeitamente
adequados também a este contexto:
O Direito Canônico nos ensina: não basta ao fiel se arrepender
sinceramente do seu pecado e dizer “mea culpa” para ver aperfeiçoado o
sacramento da reconciliação. É preciso uma conduta efetiva de
reparação, uma contrição de fato. E então, por mais que a
responsabilidade civil tenha mudado de perfil e o conceito de culpa
variado no tempo, a verdade é que nunca se deixou de punir
eficazmente o causador do dano; seja para compensar de alguma forma
a vítima, seja para o desestímulo de erros similares por parte dele e da
sociedade em geral.
Pregado na cruz, Jesus Cristo viu no ladrão a seu lado um
arrependimento sincero; o criminoso, acometido por uma intensa
metanoia, havia sido capaz de ver, na figura macerada de um homem, a
inefável majestade de um Deus. Ainda assim, Cristo não o isentou da
pena — cruenta o quanto queira, mas justa segundo o sistema legal
romano. Abriu a porta dos céus ao criminoso, que por reconhecimento
do divino julgador acabava de fazer jus ao eterno idílio. Mas sua punição
terrena não foi abonada; e, mesmo salvo, teve de pagar pelo mal que
causou.

Reiteramos tais palavras e, com as justas particularidades, endereçamo-las aos
clausulados de imposição de foro, ou de arbitragem, neste caso uma renúncia
violenta de jurisdição. Se a vítima do dano (o credor insatisfeito, o contratante
débil ou o segurador sub-rogado) não puder acessar sua jurisdição, exercendo
nela a garantia constitucional que merece, como não ver nisso o cintilante triunfo
do erro, a investida contra sua dignidade em benefício do ilícito?
As cláusulas são, todas, ilegais, inconstitucionais e até mesmo moralmente
duvidosas, porque não respeitam a condição de contratante débil do consignatário
de carga e, menos ainda, o mutualismo que informa o negócio de seguro, quando
o reclamante não é mais o dono da carga, mas o segurador sub-rogado.
Nossa posição, reafirmamos, é fortemente embasada em positiva experiência
profissional e nossa proposta é de que outros países, especialmente os mais
importantes no cenário jurídico mundial, como Espanha, Itália, Alemanha, entre
outros, não mais reconheçam a validade de tais cláusulas nem a incidência de
normas de Convenções Internacionais de Direito Marítimo que as referendem,
incompatíveis com as visões que os Direitos internos desses Estados e a da
própria União Europeia têm sobre a nulidade das cláusulas abusivas, a proteção
do contratante débil, a defesa do credor insatisfeito e a imputação de
responsabilidade rigorosa ao que maneja fonte de riscos.

O Direito dos Transportes (Direito Marítimo) e sua relação com o Direito do
Seguro reclamam novos tratamentos e harmonização com o Direito das
Obrigações, o Direito Contratual e o Direito de Danos. Enxergamos um forte
descompasso entre uns e outros em muitos sistemas legais, de tal modo que
normas contratuais de proteção indevida aos armadores ainda subsistem.
O repúdio aos clausulados abusivos dos contratos internacionais de transportes
marítimos de carga vai muito além das questões jurídicas e econômicofinanceiras, mas abarca princípios e valores fundamentais, todos de enorme
anseio social, os quais sulcam o Direito contemporâneo, cada vez mais íntimo do
conceito de Justiça.
Para nossa incomensurável alegria, o entendimento que aqui defendemos ganhou
força quando reverberado pelo renomado jurisconsulto Ives Gandra da Silva
Martins, um dos maiores constitucionalistas do Brasil de todos os tempos, que em
opinião legal solicitada por nós, elaborada para usos acadêmico e profissional, fez
as seguintes e importantes afirmações, ora dispostas na forma de tópicos:
1) “O segurador subrogado não integra o contrato de transporte,
desconhece a cláusula de eleição de foro, que só lhe será comunicada,
se e quando houver o sinistro por si reparado, gerando, daí, seu direito
de regresso. Não lhe pode ser imposta cláusula de eleição de foro que
não contou com sua anuência, sob pena de ofensa do direito individual
fundamental de acesso à jurisdição.“(fl. 27)
2) “A cláusula de eleição de foro é inválida também com relação ao
segurado (tomador do serviço de transporte marítimo internacional de
carga) pelos fundamentos supra aduzidos; O segurador sub-roga-se no
crédito do segurado, mas não na sua posição jurídica no contrato
firmado com o prestado do serviço internacional de transporte
marítimo, especialmente no que toca a restrições processuais.” (fl. 27)
3) “Sim, a cláusula de eleição de foro, nos contratos internacionais de
transporte marítimo de carga, é abusiva porque imposta pela parte que
detém posição comercialmente privilegiada em relação ao tomador do
serviço, o hipossuficiente nessa relação. São poucos os armadores no
mundo e atuam em mercado no qual não se pode falar em liberdade de

escolha pelo dono da carga. Ademais, impor ao dono da carga foro
alienígena é onerar, desproporcionalmente, o direito fundamental de
acesso à jurisdição, prejudicando a prestação jurisdicional.” (fl.51)
4) “Todas as considerações do presente trabalho relativas à cláusula de
eleição de foro são ainda mais agudas, quando a hipótese versar sobre
de compromisso arbitral. A doutrina ressalta “que a filosofia da
arbitragem se relaciona exclusivamente com a questão da autonomia
da vontade, sendo correto dizer-se que a Lei da Arbitragem teve
apenas o propósito de regular uma forma de manifestação da vontade,
...”. Pretender impor procedimento arbitral sem formal, prévia e
expressa aceitação é violar o direito fundamental de acesso ao
Judiciário e a soberania nacionais.” (fl. 52)

E a conclusão do famoso jurisconsulto é uma espécie de resumo qualificado do
nosso presente trabalho e um diadema a ser usado doravante em todas as
nossas peças forenses em defesa do mercado segurador:
“Clara está, pois, a invalidade da cláusula de eleição de foro, nos
contratos internacionais de transporte marítimo de cargas em face das
seguradoras sub-rogadas, uma vez que:
1. Trata-se de contrato de adesão, sem liberdade na pactuação da
cláusula;
2. O foro adotado nos conhecimentos internacionais de transporte
implica não só inconveniente para aquele que precisar demandar
judicialmente o armador, mas em verdadeiro impeditivo à jurisdição,
afetando esse direito fundamental e, também, a soberania nacional;
3. O segurador não é parte no contrato de transporte, não anuiu com
a cláusula de eleição de foro;
4. A sub-rogação da seguradora se limita aos aspectos materiais do
crédito e não, aos aspectos procedimentais do contrato firmado entre o
transportador e o tomador do serviço.” (fl. 36)

Terminamos esta conclusão, com o perdão pelo pleonasmo, este artigo,
exatamente como findamos a introdução, lembrando que já tratamos em parte
deste assunto em oportunidade anterior, por ser algo que nos acompanha
profissionalmente, aproveitando deste dístico que já faz parte de nós: decíamos
ayer, diremos mañana.
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Resumo
Este trabalho apresenta um estudo sobre os desafios do mundo tecnológico
corporativo com o crescente número de casos de ataques cibernéticos, que
promovem bilhões de dólares de prejuízos em múltiplos e diferentes segmentos
de atuação. A velocidade do fluxo da informação e a inovação tecnológica estão
transformando o ambiente social em que vivemos, tornando-se uma das principais
preocupações para os indivíduos, empresas e governos. A segurança e o
gerenciamento de riscos estão interligados a este novo cenário e dão visibilidade
ao mesmo tempo, para criminosos cada vez mais qualificados. A lei geral de
proteção de dados, é apenas uma das formas de mitigação de riscos sendo
proposta que o comportamento das pessoas e os indicadores de riscos se tornem
ferramentas para o gerenciamento de riscos das empresas neste novo cenário
econômico e social.
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1. Introdução
A revolução industrial 4.o é o tema mais abordado em escala global, pelo simples
fato de otimizar processos através de redes inteligentes e de forma autônoma,
causando um profundo impacto em todas as áreas profissionais. A era da
conectividade digital transformou os meios de comunicações e exige novos
comportamentos nas áreas empresariais, sociais e intelectuais, causando impacto
em âmbito global. A internet das coisas (IOT) é um dos elementos desta
revolução, gerando aplicações que podem ser incorporadas por pequenas,
médias e grandes empresas do setor de serviços ou industrial, gerando maior
produtividade nos negócios. Isso se verifica claramente no aumento de usuários
de aplicativos disponíveis, oferecendo durante sete dias por semana e vinte e
quatro horas por dia (regime 24/7) os serviços mais sofisticados e modernos,
antes inimagináveis. Diante desse novo cenário, houve uma forte elevação na
exposição de dados pessoais e corporativos, fato este que demanda um
planejamento de futuras ações, tais como, atuar com o setor de gestão de riscos,
assim como buscar a conformidade com as leis e regulamentos, tanto internos
quanto externos (compliance).
Considerando eventos recentes envolvendo as principais ameaças virtuais, é
possível definir de forma sintética uma conclusão dos profissionais atuantes na
área de gestão de riscos: toda empresa já sofreu ou sofrerá em algum momento
um incidente de segurança cibernética. De acordo com o relatório da pesquisa
conduzida pela Deloitte (2019).
Diante do fato de que as empresas estão trabalhando para atender às demandas
de um “cyber em todos os lugares”, mas podem não estar totalmente prontas para
o que está por vir e podem precisar se reposicionar para conseguir enfrentar as
demandas de segurança cibernética do futuro. As iniciativas de transformação
geralmente

são

sub-dimensionadas

pela

liderança

organizacional

e

os

orçamentos para a segurança cibernética ainda são gerenciados como se
tratassem de problemas de TI ao invés de ser orientado para liderar mudança
organizacional, no sentido da gestão dos riscos. Os resultados da pesquisa
indicam que essa percepção pode realmente estar mudando a realidade quando
se trata da capacidade das organizações imprimir um ritmo de transformação e a
empresa liderar a adoção de uma outra cultura diante da segurança cibernética.

Considerando o fato de que quatro de cada dez organizações sofreram invasões
nos últimos 24 meses, uma das iniciativas importantes e que podem contribuir
com a minimização de riscos, é o compartilhamento de informações entre as
empresas, além de ampliação do investimento em infraestrutura, treinamento e
conscientização de funcionários, assim como a contratação do seguro de
responsabilidade civil de riscos cibernéticos, são algumas medidas necessárias
neste momento crucial de mudanças. O ransomware tem sido uma ameaça
constante na área de segurança cibernética, sendo é um tipo de software
malicioso (malware) criado com o intuito de sequestrar dados ou acesso aos
sistemas. Um dos ataques mais conhecidos da história recente é o WANNACRY
que infectou mais de 230.000 sistemas.
Os especialistas de diversos setores, como empresas de auditoria, gestão de
riscos, seguradoras, corretoras de seguros e segmentos do ramo de tecnologia da
informação (TI), estão comprometidos para criar uma nova cultura de
desenvolvimento tecnológico e de informação, diante da complexidade dos riscos
cibernéticos. Esse tema tem evoluído ao longo da última década, como indicam
relatórios do World Economic Forum (2020). O tema se apresenta como sendo de
extrema importância para continuidade segura dos processos de negócios,
principalmente no ramo de seguros, para o qual se dirige este estudo.
Um sistema de segurança pode ser invadido em horas ou segundos, a depender
dos níveis de segurança e, neste momento, será inevitável conter o
comprometimento de redes. Nesse caso, o principal desafio será definir a forma
de reação e as providências emergenciais que devem ser tomadas. De acordo
com Eder Abreu, diretor de Cyber Risk na Deloitte Brasil, é fato que para alcançar
melhoras significativas, as empresas precisarão se capacitar nos seguintes
componentes estratégicos: governança, segurança, vigilância e resiliência.
O cenário econômico e político atual no Brasil infelizmente não favorece as
empresas e nem a população como deveriam, causando um grande impacto
negativo, inclusive no sistema de inovação tecnológica do país. Esse é um dos
motivos da falta de preocupação dos executivos ou da baixa capacidade de
defesa das empresas frente aos riscos de um ataque cibernético. Esse cenário é
completamente distinto do observado em países desenvolvidos, que são
extremamente rigorosos quanto à segurança da informação e gestão de riscos.

2. Objetivos
Atualmente há muita informação abordando a segurança cibernética, mas é
incipiente a abordagem a partir dos riscos cibernéticos. HOEFLICH (2014)
apresentou um framework sobre a gestão dos riscos orgânicos aplicados às
cadeias produtivas no qual ressalta que no ambiente da tecnologia da informação
e

comunicações
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envolventes

dos

processos

das

organizações

contemporâneas. Estes ambientes interativos exigem a aplicação de normas e
processos de padrão internacional na orientação e controle da tecnologia de
informação (TI) orgânicos de um empreendimento. Segundo a ISACA (2020) que
é “uma associação global atuante em mais de 180 países, focada em criar e
compartilhar conhecimento em Governança, Riscos, Auditoria e Segurança em TI”
uma governança efetiva ajuda a assegurar que a TI dê suporte às metas de
negócios, otimize os investimentos da empresa em TI e gerencie adequadamente
os riscos e oportunidades correspondentes à TI.
Assim, o objetivo deste trabalho é expor informações obtidas através de
pesquisas e fatos recentes, que possam influenciar e ampliar a possibilidade de
ações necessárias visando sistemas de prevenção e monitoramento, bem como
investigando ferramentas que podem ser utilizadas para mitigação de riscos,
gerar uma reflexão sobre as ameaças internas e externas às organizações e
levantar os principais impactos e normas com o regulamento da lei geral de
proteção de dados.

Os desafios que se apresentam aos gestores de

organizações que pretendem atuar na ampliação de valor de sua marca, só
aumentam na era digital. Por outro lado, esses desafios são mais fáceis de serem
enfrentados quando se adota a automação e se acelera os processos com o uso
da tecnologia, ou seja, certamente é um investimento indispensável que gera
impactos positivos.
Independentemente do porte da empresa, todo o quadro funcional deve se
envolver na garantia da segurança, tanto para os dados operacionais quanto para
os clientes, considerando ser esse o principal ativo de qualquer negócio. Apesar
de não ser possível evitar todos os ataques que envolvem riscos cibernéticos,
será sempre importante saber como enfrentá-los o mais rápido possível.

3. Stakeholders e Gerenciamento de Riscos
Os stakeholders, que na literatura nacional são também denominados “partes
intervenientes e interessadas”, são os influenciadores dos gestores e profissionais
tomadores de decisões. São importantes elementos a serem considerados nos
processos de comunicação na definição de estratégias da organização, na busca
de objetivos e direções inovadoras que possam causar impacto na reputação e
imagem de uma marca ou negócio.
O termo foi proposto pelo filósofo Robert Edward Freeman, e é cada vez mais
utilizado no contexto corporativo. Sua principal função é designar as pessoas e
grupos mais importantes para um projeto.

Figura 1 – Intervenientes e Interessados (Stakeholders)

Fonte: Autores
A identificação correta dos stakeholders proporciona oportunidades de maximizar
o relacionamento com o público chave e mitigar eventuais crises e falhas no
negócio. A figura um ilustra algumas possibilidades de stakeholders, na qual
foram incluídos os “concorrentes” que não integram o conjunto em suas versões
mais clássicas.
Para melhor identificá-los, os stakeholders costumam ser organizados em dois
grupos:

Internos

-

Gestores,

Colaboradores,

Proprietários,

Acionistas

e

Investidores; e Externos - Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Sindicatos,
ONGs, Imprensa, Governo e outros.
Uma das características marcantes desse modelo empresarial são as prioridades,
ou seja, não se concentram apenas no lucro e no desenvolvimento financeiro,
mas também promove os valores da sociedade, qualidade e bem estar à equipe
envolvida e contribuem para o avanço e sustentabilidade do negócio como um
todo. Uma empresa inteligente se preocupa em criar um nível de satisfação dos
seus colaboradores e demais stakeholders, o que leva ao sucesso e adequada
entrega dos resultados esperados. Identificar as prioridades dos stakeholders é o
melhor caminho para o negócio, independentemente do segmento de atuação da
empresa.
Os clientes, importantes stakeholders estão cada vez mais exigentes e ampliando
a preferência pelos negócios socialmente e economicamente mais conscientes e
sustentáveis, por isso é muito importante desenvolver uma análise mais completa
sobre os grupos afetados por projetos e políticas de negócios. Na era digital a
empresa precisa ser visionária e se conectar com o ritmo acelerado de mudanças,
adequando qualidade em infraestrutura, gerenciamento de riscos e marketing
digital, valorizando seu capital humano para reter talentos, caso contrário, vai
deixar de existir rapidamente. Portanto, gerenciar um ambiente de stakeholders
cada vez mais complexo e interconectado globalmente, deve ser o alvo de
executivos neste momento de riscos, que envolvem danos à continuidade dos
negócios e à reputação e imagem de qualquer companhia. A marca pode dar
lucro ou prejuízo, mas o fator relevante reside na atenção prioritária aos
stakeholders dos quais se tenha dados sensíveis que possam O meios de
proteção de ativos e imagem são orientados no Brasil pela Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) é uma das formas de proteção financeira das empresas é o
seguro para riscos cibernéticos.

4. O Regulamento e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Com base em informações do General Data Protection Regulation (GDPR), o
regulamento de proteção de dados da União Europeia, foi desenvolvida no País a
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Lei 13.709/2018). O cumprimento da Lei

envolve todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas que realizem tratamento
de dados pessoais, e pessoas físicas que utilizam os dados para fins econômicos,
direta ou indiretamente.
Conforme foi delineado no artigo “LGPD”: O Controlador e Operador no mercado
securitário estes são os agentes responsáveis pelo tratamento de dados previstos
nesta legislação podem ser aplicados ao mercado securitário e ressecuritário,
considerando os vários entes envolvidos nessa operação, e suas implicações
quanto ao regime de responsabilidade, afirmam OLIVEIRA, PRADO, COSTA
(2018).
A Lei considera como “dado pessoal” todo aquele inerente, derivado ou atribuído
a uma pessoa natural, como de sua propriedade ou como parte da sua
personalidade, desde a sua concepção até a pós-morte. Conforme o Parágrafo 1º
do Art. 11 da LGPD, que complementa esta definição, um “dado sensível” é todo
aquele que sua exposição possa limitar direitos ou causar dano material ou moral
ao titular.
Os requisitos da lei são complexos e exigem revisão geral de cada empresa,
criando a necessidade de implantar uma política interna de compliance digital
para que esta não corra o risco de cometer infrações que podem gerar multas de
até 2% de seu faturamento, sendo estas limitadas a R$ 50 milhões. A Lei prevê a
criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) para fiscalizar
e aplicar sanções em casos de violação.
No que se refere à LGPD é importante considerar que para esta independe a
forma com que o dado é tratado. A Lei considera tanto o dano gerado por uma
anotação em um papel na recepção da empresa, quanto o dano gerado por dado
armazenado em um serviço de nuvem em qualquer local do planeta. Não há
classificação nesta norma sobre limite temporal do dado, ela abrange todos os
dados coletados antes ou depois dela.
Algumas medidas básicas, sugeridas para adequação da empresa à LGPD:
a. Envolver os executivos desde o início do plano de adequação, para
que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos valores da
empresa;

b. Estabelecer as ações e responsabilidades, incluindo um líder para o
plano, identificando os principais projetos e áreas da empresa
afetados;
c. Criar um programa de governança visando proteção de dados, com a
elaboração de medidas e controles para o acompanhamento da
implantação;
d. Estruturar a área responsável pela adequação com a indicação do
profissional Encarregado da Proteção de Dados (DPO);
e. Elaborar e rever documentos jurídicos, principalmente aqueles que
envolvam o tratamento e compartilhamento de dados pessoais;
f. Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políticas
de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empresarial
sobre o tema.
Considerando as medidas básicas sugeridas para a conformidade (compliance) à
LGPD está estruturada a partir das capacidades técnicas das pessoas, resta
cuidar do comportamento e da engenharia social como elementos essenciais para
a gestão dos riscos cibernéticos e a promoção da segurança no ambiente virtual.

5. Situação-Problema da Engenharia Social: identificação e proteção
As pesquisas relacionadas a roubo e furto qualificado de dados têm identificado
que, além de todas as barreiras digitais e dos equipamentos sofisticados para se
obter maior segurança e minimizar os impactos de um ataque cibernético, o
número elevado de usuários que demonstram desconhecimento, negligência ou
na maioria dos casos ingenuidade, são alvos fáceis para entrada de vírus em
empresas e computadores pessoais.
Há que se considerar que a privacidade do usuário é uma questão relevante ao
se fazer pesquisas na internet, pois, trata-se de um conceito relacionado à
integridade da pessoa e a seu direito de decidir o que deve ser revelado ou não a
seu respeito (MIGALAHAS, 2020).
“Engenharia Social” é o termo utilizado para definir o conjunto de técnicas e
métodos, sejam computacionais ou psicológicos, com a intenção de manipular e

persuadir o usuário a revelar, consciente ou inconscientemente, seus dados
pessoais ou informações corporativas para o golpista.
As empresas têm investido em softwares e sistemas de proteção, tais como
firewalls, antimalwares e criptografia, mas negligenciam quanto ao principal
elemento, o mais vulnerável de um sistema de segurança: o comportamento
humano. Os hackers sabem e contam com isso para a prática de crimes,
causando muitas vítimas ao redor do mundo. A exposição em redes sociais é um
grande exemplo de como as pessoas excedem a quantidade de exposição de
informações pessoais diariamente, além de acessar notícias falsas, sem qualquer
preocupação para interpretar ou verificar sua veracidade. Todos somos vítimas
potenciais de fraudadores e engenheiros sociais, independente de cargo ou
classe social.
Na figura 2 é possível identificar por categorias os principais links (URLs)
maliciosos que circulam na rede, onde o phishing via aplicativos de mensagens
lideram o ranking.
Diariamente são enviados alertas sobre golpes perpetrados através da Internet,
com conteúdos e sites maliciosos distribuídos em grandes proporções.
No caso de notícias falsas, também conhecidas como fake news, seguem alguns
fatores importantes para análise: site desconhecido, tom alarmista, erros
gramaticais, autor oculto, conteúdo sensacionalista, especialistas desconhecidos,
pedido para compartilha, correntes em aplicativos de mensagens e publicidades
falsas.
Figura 2 – Ranking de Links Maliciosos

Fonte: www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br (2019)
Além das ações proativas de gerenciamento dos riscos. A partir do
comportamento do usuário nas redes sociais e aplicativos com acesso à Internet,
o gestor de riscos deve prever planos de ação para a continuidade dos negócios
em caso de ataques que possam causar danos materiais ou financeiros
insuportáveis para negócios.
Um dos meios para a ações resilientes para recuperação de ativos e da imagem
da organização para as quais podem ser orientadas as empresas no Brasil pela
LGPD é a reserva para a proteção financeira das empresas, mas que também
pode ser feita através da contratação de seguro para riscos cibernéticos.

6. Seguro para Riscos Cibernéticos
A partir da Lei Geral de proteção de Dados e do crescimento de ciberataques, o
seguro cibernético está em fase de rápido crescimento e analistas estimam que o
mercado global de seguro cibernético cresça, passando de pouco menos de US$
4 bilhões em prêmios para US $ 7 bilhões em 2020.
O seguro para essa modalidade foi incluído pela SUSEP no Grupo 03 Responsabilidades, sob o ramo 27 - Compreensivo Riscos Cibernéticos, e entre

janeiro e março de 2019 já foram emitidos prêmios no valor de R$ 3,3 milhões
vendidos pelas seguradoras AIG e Chubb. Ainda não é o número esperado e a
tendência é crescer com a regulamentação e fiscalização gerada pela LGPD,
alinhadas com a conscientização e preocupação dos executivos diante das
ameaças de privacidade e perda de dados nos próximos anos.
As principais coberturas para perdas que resultem de reclamação contra o
segurado são decorrentes de:
• Violação de informação pessoal ou corporativa, real ou presumida;
• Perdas decorrentes de ato, erro ou omissão na segurança de dados;
• Despesas de defesa do segurado relacionadas a uma reclamação;
• Despesas com honorários, custos e gastos que o segurado incorra
para assessoramento legal e representação relacionada a uma
investigação;
• Despesas de aconselhamento com objetivo de mitigar os danos à
reputação da empresa em consequência da reclamação (restituição de
imagem);
• Idem para restituição de imagem pessoal;
• Despesas com notificação de violação de dados aos usuários;
• Despesas emergenciais de mitigação de danos; e
• Despesas (se for possível) de restauração, restabelecimento ou
recriação dos dados eletrônicos perdidos ou corrompidos.
De acordo com o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a principal
ameaça e preocupação com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, será
a cobertura para multas milionárias que impactam na segurança e continuidade
de qualquer negócio. O seguro terá um papel importante, proporcionando maior
segurança às empresas, pois atua no momento do incidente, ou seja, é diferente
do vírus que trabalha para prevenção. A apólice repassa para as seguradoras a
responsabilidade sobre os danos após o evento de um ataque, e além do terceiro
inclui a cobertura para o contratante (ANSP, 2018).

A área técnica da seguradora, juntamente com a consultoria do corretor de
seguros, se unem para obter as informações essenciais para análise, com o
preenchimento obrigatório do questionário de risco e estabelecer os limites e
garantias. Se for o caso, ainda tem o direito de recusar algum risco, se este for
muito alto. Não existe outra fórmula que não seja lidar com as consequências
desses eventos.
Segundo a União Internacional de Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês),
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) que coordena esforços nesta
área, o Brasil ocupa a 70º colocação no índice de segurança cibernética. Essa
situação de exposição aos riscos faz com que o país seja hoje o segundo no
mundo que mais tem sofrido perdas econômicas advindas de ataques
cibernéticos. Segundo os dados mais recentes da ITU, numa medição de 12
meses, entre 2017 e 2018, os prejuízos decorrentes dos ataques cibernéticos no
Brasil ultrapassaram US$ 20 bilhões, i.e., mais de R$ 80 bilhões (SENADO,
2020). Neste ano o Brasil já sofreu mais de 1,6 bilhão de tentativas de ataques
cibernéticos no primeiro trimestre, de um total de 9,7 bilhões de ataques na
América Latina. É o que indicam dados coletados pela Fortinet através de sua
plataforma que coleta e analisa incidentes de segurança cibernética em todo o
mundo. No âmbito, mundial somente em março de 2020, houve uma média de
600 novas campanhas de phishing por dia. Esta evolução de ataques coincide
com o início da quarentena por conta do Covid-19 na maioria dos países.

7. Intervenção Proposta
Considerando o apresentado, a principal ação a ser adotada para mitigar os
riscos cibernéticos é: educar e conscientizar os usuários nas empresas, não só de
grande, mas também de pequeno e médio porte. Ao se substituir a visão de
segurança da informação pela de gerenciamento dos riscos cibernéticos, se
oferece a possibilidade de mensurar os riscos através de indicadores e adequar
os custos para implantação de metodologias eficazes de segurança da
informação. Utilizando apenas um sistema mais rigoroso de segurança, ou
investindo em profissionais qualificados para monitorar e implantar uma gestão de
segurança e não dos riscos, as pessoas continuarão sendo apenas uma porta de

entrada nas redes corporativas, podendo causar prejuízos aos seus negócios e
parceiros.
Em um ambiente de incerteza e de tecnologias disruptivas, investir em
conhecimento é o primeiro passo para embarcar nesse mundo de inovações.
Conforme Rosa Alegria, uma das futuristas especializadas na Era Industrial 4.0,
fundadora do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) e CEO do Projeto Millenium no
Brasil: “a globalização da tecnologia de informação, o desenvolvimento
sustentável, as políticas globais, o crescimento populacional e a utilização de
recursos são alguns dos desafios que o futurismo busca compreender”.
Desafiar o futuro e arriscar em novas estratégias, será um diferencial para os
líderes que pretendem investir em projetos que alcancem um desenvolvimento
mais sustentável e consequentemente atraiam resultados positivos. O termo
rupturas é o mais novo conceito utilizado para quem está disposto a mudanças
constantemente.

A crise da pandemia Covid-19 que afeta milhões de

trabalhadores (CEEEX, 2020), aprofundou a questão de sobrevivência, e o nosso
dever é buscar novos caminhos, atividades e estilos de vida. Tornou-se
obrigatório se conectar com as tecnologias inovadoras, para se reinventar,
planejar e criar alternativas para uma qualidade de vida no futuro.
Figura 3 – Valores das Marcas Globais em Bilhões de Dólares

Fontes: https://www.forbes.com; https://howmuch.net/articles/the-worlds-mostvaluable-brands-2019 (data do acesso 25/09/2019)
A figura 3 ilustra o contundente o avanço da indústria de tecnologia no mercado
global e o valor correspondente a sua marca.
As principais tendências conforme o Fórum Econômico Global (WEF, 2020), é
que daqui em diante devem ser os produtos e serviços devem ter foco no bemestar, meio-ambiente e inovação. Os negócios que ainda pensam de forma
ultrapassada, com a única preocupação em entregar um produto, agora possuem
a responsabilidade de atuar também quanto ao seu destino final. Caso contrário
não existirá espaço neste mercado, que será contribuir com as mudanças de
comportamento e exigências da nova geração de consumidores e, principalmente,
sobreviver com a demanda de novas tecnologias que já se concentram em
diversos setores empresarias.

8. Resultados e Conclusão
Os resultados desejados com este artigo são aqueles obtidos com o alinhamento
das expectativas relativas à eficácia dos sistemas de segurança da informação
condizentes com a realidade da nova era da revolução industrial 4.0. Em um
ambiente de incerteza e tecnologias disruptivas é importante que cada indivíduo
possua total domínio sobre os seus dados pessoais e, com a vigência da LGPD
torna-se obrigatório para as empresas o cumprimento do regulamento.
Neste novo ambiente de negócios se excluir da imersão no ambiente tecnológico
não tem sido uma opção para as corporações. É fundamental avaliar que, a partir
deste momento, a combinação entre ser humano e máquina dão impulso ao
mundo competitivo e influencia tanto empresas quanto profissionais. Atualizar as
ferramentas na área de gestão de riscos com o envolvimento de stakeholders, é
uma estratégia importante e que pode ajudar a fortalecer uma marca que tem a
intenção de sobreviver num mercado em constante evolução.
As estatísticas apresentadas no Fórum Econômico Global, (WEF, 2020) vêm se
destacando a percepção dos riscos de ataques cibernéticos conforme publicados
no Capítulo sobre as “Consequências de fragmentação digital. Ali se encontra a
afirmação de que mais de 50% da população mundial está online no momento,
sendo aproximadamente um milhão de pessoas que estão conectadas pela
primeira vez todos os dias e dois terços da população global possuem um
dispositivo móvel. Embora a tecnologia digital esteja trazendo uma tremenda
economia e grandes benefícios sociais, para a grande parte da população
mundial, o acesso à internet, a falta de uma estrutura global de governança de
tecnologia e a insegurança cibernética representam um risco significativo. A
incerteza geopolítica e geoeconômica - incluindo a possibilidade de fragmentação
ciberespaço - também ameaçam impedir o potencial de emprego das tecnologias
a ser realizado. Na pesquisa contida no relatório pesquisa classificada como
“Avaria de Infraestrutura de Informação” como o sexto risco mais impactante para
os entrevistados, nos anos até 2030. Os dados estatísticos sobre a taques
cibernéticos e a percepção são um alerta quanto aos riscos oferecidos por links
maliciosos. O avanço da indústria tecnológica no mundo e o fato de bilhões de
tentativas de ataques que ocorrem atualmente são uma realidade. Os principais
cases de ataques cibernéticos de multinacionais renomadas no mundo, como

exemplo do Facebook, confirmam que nenhum negócio está imune e,
consequentemente, muitas organizações estão adotando iniciativas para garantir
mais segurança e mitigação de riscos.
Todas as medidas necessárias para uma melhora na área de gestão de riscos e
os seus desafios com os riscos cibernéticos, independem de cumprimento de
regulamentos obrigatórios. Adquirir expertise em inovação e investimento em
tecnologia serão apenas alguns dos meios de se adaptar a essa nova era. O
comportamento de risco identificará quem ou qual organização será o próximo
alvo de um ataque, cujas perdas irão ocorrer. Esta é a única certeza: os riscos
estão em franco crescimento no mundo da era digital.
Diante deste cenário de riscos cibernéticos, futuros estudos devem buscar
evidências de como se dão as interações das pessoas com os sistemas
tecnológicos, analisar o comportamento humano através de indicadores avaliando
os efeitos da engenharia social, a fim de identificar qual o nível de confiança das
pessoas, dos sistemas tecnológicos, além de avaliar se as pessoas se sentem
habilitadas e seguras no uso dessas plataformas tecnológicas.
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Proteção, Inclusão e Sustentabilidade: dos Microseguros aos Seguros
Inclusivos
ZANZINI, Bento Aparício*

Resumo
Este artigo trata da importância dos seguros – e do caso particular dos
microseguros - para a população de baixa renda, com foco na inclusão e
sustentabilidade. É dividido em cinco partes: a Introdução, onde o tema e as
conexões são apresentados; a parte 2, que relata a experiência dos microseguros
no Brasil; a parte 3, que aborda a relação entre sustentabilidade e seguros; a
parte 4, que discute a importância da tecnologias digitais para os seguros
inclusivos e a parte 5, que traz as considerações finais do autor sobre o tema.
Palavras

chaves:

Microseguros.

Sustentabilidade.

Seguros

inclusivos.

Tecnologia digital

__________________________
*Economista pela FEA-USP, Coordenador das Cátedras de Seguros Inclusivos e Sustentabilidade
da ANSP

1. Introdução
Poucas atividades econômicas estão mais correlacionadas com os conceitos de
“proteção, inclusão e sustentabilidade” do que a atividade seguradora, que, por
sua própria definição, foi a melhor solução encontrada pela sociedade para
garantir a sobrevivência das famílias afetadas pelas perdas financeiras
decorrentes do falecimento, doença ou invalidez de um de seus membros, ou
ainda a reposição de bens no caso de fatalidades danosas,

assim como a

continuidade dos negócios de uma empresa, ao suprir os recursos necessários
para repor suas perdas patrimoniais e assegurar sua permanência face a
ocorrência de desastres consequentes dos riscos inerentes aos seus negócios,
através da destinação dos recursos provenientes da coletividade, num
procedimento conhecido como mutualismo.
No sentido estrito, a sustentabilidade é uma ideia que resulta das atitudes das
pessoas e das empresas que, a partir do foco visando a sobrevivência da
sociedade humana no longo prazo, orienta os interesses e as estratégias de
negócios

das

corporações

procurando

respeitar

não

apenas

questões

econômicas imediatas, mas o alcance social e ambiental de todas as suas
decisões. Ou, na definição conhecida da ONU, “sustentabilidade é o atendimento
das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de
satisfação das gerações futuras”. Trata-se, portanto, da questão da sobrevivência,
aqui em seu sentido mais amplo, envolvendo três pilares: o econômico, o social e
o ambiental, que devem estar presentes em todo empreendimento.
Essa definição não é nova e foi apresentada inicialmente no Relatório Brundtland,
um documento intitulado “Nosso futuro comum” (“Our common future”)
apresentado em 1987 à Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente da ONU, que
tecia uma crítica ao modelo de desenvolvimento adotados pelos países
industrializados, ressaltava os riscos do uso indiscriminado de recursos naturais e
propunha a integração do desenvolvimento econômico das nações às questões
relacionadas ao meio ambiente e aos problemas sociais, harmonizando os
esforços de desenvolvimento à capacidade dos ecossistemas.
O desenvolvimento de novas formas de proteção contra os perigos inerentes à
sociedade moderna é a essência da atividade seguradora, que tem orientado

seus estudos e pesquisas para que as demandas relacionadas aos riscos dos
novos desenvolvimentos empresariais, novas tecnologias agroindustriais e novas
necessidades familiares possam ser prevenidos, evitados e compensados na
hipótese da ocorrência de uma fatalidade. Assegura-se, assim, que a economia
continue funcionando e que as pessoas tenham o amparo financeiro necessário
para a reconstrução de suas vidas, quando afetadas por um imprevisto.
Isso nos leva à questão da inclusão. Durante muito tempo, o acesso à proteção
securitária – especialmente nos países menos desenvolvidos – era muito difícil e
frequentemente inviável para as camadas menos favorecidas da população, que
ficavam relegadas quase que exclusivamente ao assistencialismo governamental
sempre que eventos danosos as afetavam, sejam por causas naturais ou
acidentais.
Essa situação começou a modificar-se em 1976, a partir do inconformismo de um
professor universitário em Bangladesh, que percebeu como a concessão de
pequenos créditos poderia modificar profundamente a vida e a extrema pobreza
de muitas pessoas. Trata-se de Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da
Paz em 2006, criador da ideia do microcrédito solidário, que por intermédio do
Grameen Bank, fundado por ele em 1983, ajudou a tirar da pobreza a população
carente presente na economia informal de dezenas de países21, apresentando
uma nova possibilidade econômica para todos os agentes.
Estabelecida a viabilidade do microcrédito, que resolvia o problema do pobre
empreendedor, faltava garantir que sua iniciativa não deixasse de vingar se
viesse a enfrentar uma situação adversa. A solução óbvia foi a criação de uma
linha de seguros que viesse atender essa necessidade e assim, incluído no leque
das microfinanças, o microseguro surgiu de forma natural. De acordo com o
Microinsurance Network, não existem referências exatas de como e quando
surgiu o microseguro, mas as primeiras obras bibliográficas conhecidas são
datadas de 199922. Entretanto, a obra mais significativa e marco fundamental para
muitos estudos
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microinsurance compendium”23, uma valiosa coletânea de trabalhos sobre os
princípios, práticas, produtos e operações, cobrindo uma enorme quantidade de
experiências no mundo todo e apontando caminhos para o futuro desse novo
modelo protetivo para as populações mais vulneráveis.

2. Os microseguros no Brasil
De acordo com com a SUSEP, embora algumas iniciativas para alcançar os
segmentos de baixa renda tenham produzido algumas regulamentações
anteriores no Brasil e o ILO – International Labor Organization tenha criado no
ano 2000, juntamente com o CGAP Consultative Group to Assist the Poor, o
Microinsurance Working Group, foi somente em 2006 que seu Superintendente
passou a atender, como membro colaborador, o IAIS-CGAP - Joint Working
Group on Microinsurance, órgão

da IAIS (Associação Internacional dos

Supervisores de Seguros) que tinha o objetivo de facilitar o desenvolvimento, os
estudos e a regulamentação desse novo segmento de negócios do setor
segurador24.
A visão que orientou essa decisão previa que, “se as pessoas na base inferior da
pirâmide econômica tiverem à sua disposição mecanismos capazes de protegêlas contra os altos riscos a que estão expostas, elas poderão obter recursos com
o propósito de investir, gerando mais empregos e riqueza nas suas
comunidades”25. Esse trabalho, ao institucionalizar-se, produziria um ambiente
econômico mais seguro e estável, independente da atuação do Estado e, ao criar
oportunidades de negócio, protegendo a população mais carente, estaria
promovendo a inclusão social.
Infelizmente as coisas não andam tão rápido quanto poderiam ou deveriam.
Assim, somente em 2008 o Conselho Nacional de Seguros Privados criou uma
Comissão Consultiva de Microseguros26, com representantes de todo o mercado,
para promover os estudos técnicos e operacionais visando o desenvolvimento
23
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desse segmento de mercado. As comissões, os grupos de trabalho e suas
intermináveis

reuniões

discutiram

“barreiras

regulatórias”,

“requerimentos

mínimos”, além de outras questões “estruturantes”, por mais três anos e somente
em dezembro de 2011 a SUSEP entrega ao mercado um normativo básico, por
meio de sua Resolução 244. Entretanto, ainda faltavam normas operativas, que
demorariam mais seis meses, até junho de 2012, para serem editadas no
conjunto de circulares numeradas de 439 a 444. Essas novas regras organizam
as discussões sobre o tema, porém com uma visão normativa, que podemos
definir como os “3 Ps”, uma vez que tratavam do produto, da prudência e da
proteção ao consumidor.
Do ponto de vista do produto, essa regulamentação estabelecia diretrizes para
que os microseguros pudessem oferecer coberturas “adequadas” ao segmento de
baixa renda e aos microempresários individuais, preocupando-se em definir os
parâmetros mínimos para coberturas, limites de garantias, prazos de pagamento
das indenizações etc.
A regulamentação prudencial preocupava-se em estabelecer garantias para o
cumprimento pelas seguradoras das suas obrigações com os segurados,
estabelecendo também requisitos mínimos de capital e de funcionamento de
entidades no ramo de microseguros. Definia ainda critérios para regulamentação
dos agentes de distribuição, “adequando” os canais de distribuição para a
essência dos microseguros e exibia como novidade dois novos personagens: o
corretor de microseguros e o correspondente de microseguros.
Permeando todas essas regulamentações, notava-se a preocupação com a
proteção do consumidor, que era visto como um ser hipossuficiente, razão da
existência de tantos detalhes protetivos em cada uma das medidas tomadas.
Em nenhuma delas havia qualquer menção ou estímulo ao mercado, qualquer
incentivo a iniciativas para o atendimento das necessidades de um público novo e
até então desconhecido dos seguradores, mas tínhamos finalmente a definição
oficial de microseguro, na Resolução 244/2011:
“Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre as operações de microseguro, os
corretores e os correspondentes de microseguros e dá outras
providências;
Art. 2º - Para fins dessa Resolução, define-se como microseguro a
proteção securitária destinada à população de baixa renda ou aos

microempreendedores
individuais...fornecida
por
sociedades
seguradoras e entidades abertas de previdência complementar
autorizadas a operar no país, mediante pagamentos proporcionais aos
riscos envolvidos.”

O desenvolvimento dessa linha de seguros para atender a população de baixa
renda veio ao encontro de uma feliz convergência de vários fatores positivos para
a economia brasileira, observados desde o início do Plano Real no final do século
anterior, quando a estabilização da inflação e as políticas públicas colaboraram
para que a “base da pirâmide”, como essa classe social emergente foi definida
por C.K.Prahalad27, pudesse contar com alguma sobra em seus orçamentos e
passassem a figurar como importantes novos consumidores. Em sua obra “The
fortune at the bottom of the pyramid” Prahalad examina esse fenômeno entre os
países emergentes e dedica um capítulo inteiro à experiência das Casas Bahia e
sua notável estratégia de crescimento baseada no atendimento das camadas de
mais baixa renda da população.
Nos primeiros anos deste século XXI, o dinamismo do mercado externo e da
demanda pelos produtos básicos de exportação asseguraram um cenário
particularmente favorável à renda e ao emprego no Brasil, que aliados às políticas
públicas e à bonificação demográfica ampliaram a renda e a força de trabalho,
permitindo a expansão do crédito para fazer a alegria do incentivo ao consumo da
“nova classe média”. Conforme dados do Banco Central, o crédito às pessoas
físicas cresceu à uma taxa de 15% a.a. no período entre 2007 e 2014,
impulsionando com isso os seguros do tipo prestamista, que pelos dados da
SUSEP cresceram no mesmo período à incrível taxa de 35% a.a.
Analisando essas condições do mercado brasileiro, um trabalho preliminar às
regulamentações realizado por especialistas do Centre for Financial Regulation
and Inclusion - CENFRI28, um órgão de pesquisas sediado na África do Sul,
apontou que o mercado potencial seria de 23 a 33 milhões de clientes, sob o
seguinte raciocínio: “o mercado segurador do Brasil, incluindo assistência funeral
informal, mas excluindo o seguro saúde, em 2009 abrangia entre 40 e 50 milhões
de pessoas, cerca de 30% a 37% da população adulta. Deste total, 23 a 33
milhões constituiriam a base de clientes para o microseguro. Há mais de 40
milhões de clientes sem qualquer seguro e o mercado-alvo para o microseguro é
27
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constituído principalmente por pessoas com renda de até 3 salários mínimos ou
seja, os 128 milhões de indivíduos das classes C e D. Foi excluída a classe E por
acreditar que, ainda por algum tempo, o custo do seguro privado estará acima das
posses da maioria de seus membros.” No entanto, já no CONSEGURO de 2006
no Rio de Janeiro, quando pela primeira vez se falou no tema aqui no Brasil,
especulou-se que 100 milhões de pessoas poderiam compor esse mercado-alvo,
o que deixou todos os agentes entusiasmados com a perspectiva de atender a um
novo segmento ao qual, até então, ninguém havia prestado atenção.
O crédito, assim como a poupança de uma renda extra, ajuda as pessoas a
progredirem e a adquirir bens; já o seguro as ajuda a proteger suas conquistas,
constituindo-se em importante ferramenta de inclusão social. Esse papel,
representado pelo microseguro, começou a materializar-se após a edição das
normas regulamentares de 2011 e, passados poucos anos, ao final de 2019 o
volume de prêmios de microseguros emitidos pelo mercado alcançou a marca de
R$ 358 milhões de reais, sendo R$ 162 milhões em riscos de pessoas e R$ 196
milhões em seguros de danos29, números expressivos apesar de representarem
ainda uma participação muito pequena de mercado, de somente 0,13% em 2019,
como se pode verificar pelo quadro I.
De todo modo, mesmo considerando a estagnação verificada em 2019 devido a
retração dos seguros de pessoas, que são fortemente estimulados pelas
concessões de crédito, observa-se um crescimento significativo nos anos
anteriores e uma consistente evolução dos microseguros de danos.
Quadro I - Evolução dos Microseguros - Prêmios Emitidos R$ mil
Modalidade

2016

2017

2018

2019

Pessoas
Danos
Total Microseguros
Evolução %
Total Mercado R$ bilhões
Participação %

170.598
62.861
233.459

214.191
142.271
356.462
53%
247,0
0,14%

222.611
168.494
391.105
10%
245,6
0,16%

162.324
195.738
358.062
-8%
270,1
0,13%

239,3
0,10%

Fonte: SES - Sistema de Estatísticas da SUSEP, excluindo Saúde Suplementar

Uma peculiaridade desses ramos de seguros (1601 e 1602) é que sua
comercialização, mesmo sendo formalmente intermediada por algum corretor de
29
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seguros, normalmente é realizada principalmente pelos canais bancários, no caso
dos microseguros de pessoas, ou pelas redes comerciais de varejo, no caso dos
seguros de danos. Dada essa característica, o percentual médio das comissões
indicadas pela SUSEP é da ordem de 45% aproximadamente.
Outra peculiaridade são as taxas de sinistralidade, que em ambos os ramos têm
sido inferiores a 10%. Se do ponto de vista da rentabilidade do negócio essa
sinistralidade é um indicador auspicioso, por outro lado pode indicar também que
o produto está muito caro do ponto de vista da relação custo/benefício. O
consumidor pode observar que a relação entre o risco de ocorrência de uma
fatalidade e o custo do seguro pode não compensar seu investimento, ficando
desestimulado a contratar tal proteção.
O fato é que, diante do potencial de mercado de um país com as dimensões e
desigualdades que tem o Brasil, a participação dos microseguros ainda é muito
pequena e talvez a incompreensão mercadológica das seguradoras sobre as
variáveis chave para seu crescimento, dentre elas o preço dos produtos em
relação aos riscos e as coberturas efetivamente desejadas pelos consumidores
possa explicar essa baixa penetração.
Há ainda uma terceira constatação, que é o pequeno número de seguradoras
competindo nesse segmento de mercado. No caso dos microseguros de pessoas,
em 2019 somente 15 seguradoras competiam e as 5 primeiras detinham 70% do
mercado; no caso dos seguros de danos somente 11 seguradoras competiam e
as 3 primeiras detinham 82% de participação.
Do ponto de vista dos produtos, cabe mencionar um interessante trabalho
realizado em 2014 pela empresa de consultoría E.A. Consultants para aplicar a
metodologia P.A.C.E., desenvolvida pela Microinsurance Innovation Facility, órgão
ligado à OIT (Organização Internacional do Trabalho), visando entender o
processo de desenvolvimento dos produtos e do mercado de microseguros no
Brasil. A sigla P.A.C.E. significa produto, acesso, custo e experiência e, por esses
critérios, o consumidor deveria ter à disposição produtos simples, baratos,
acessíveis, apropriados e oferecidos atenciosamente pelos canais de distribuição.
A conclusão foi que, naquele momento, o Brasil tinha seguros massificados para
a população de baixa renda, mas não propriamente microseguros. Os produtos

brasileiros facilitavam a adesão, algumas coberturas eram adequadas e os
prêmios tinham um valor baixo e acessível. No entanto, ainda faltavam
informações completas e simples de entender, uma regulação de sinistros mais
rápida, havia muitas exclusões, carências e franquias que deveriam ser
eliminadas para que os microseguros se tornassem mais atrativos aos seus
potenciais consumidores.
Desde então, muitos novos produtos foram lançados e possivelmente o cenário
seria diferente caso uma nova avaliação fosse realizada hoje, porém as
observações a respeito da relação custo/benefício, da baixa sinistralidade e
percepção do risco, além da ampliação das coberturas para alcançar algumas
necessidades desatendidas ainda permanecem e merecem melhor atenção do
mercado segurador.

3. Sustentabilidade e Seguros
A Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável concluiu em
2015 um processo iniciado em 2013, seguindo mandato emanado da Conferência
Rio+20, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para orientar as
políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos quinze anos
seguintes, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM).
O acordo contempla 17 Objetivos, envolvendo temáticas diversificadas, como
erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação,
igualdade de gênero, água e saneamento, energia, crescimento econômico
sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis,
padrões sustentáveis de consumo e de produção, mudança do clima, proteção e
uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, sociedades pacíficas,

justas e inclusivas e meios de implementação.
Esses objetivos foram discutidos em maio de 2017 em um workshop 30 reunindo
instituições membros da GFIA – Global Federation of Insurance Associations,
para explorar as melhores alternativas que as associações poderiam adotar para
estimular a inclusão financeira e engajar-se nos objetivos de desenvolvimento
sustentável (DOS), tratando também das atividades que tais instituições estavam
realizando em termos de seguros inclusivos, gerando uma discussão sobre uma
agenda comum num nível global.
Desse workshop, concluiu-se que os seguros tinham um papel importante a
desempenhar em relação às seguintes metas:
1. Redução da pobreza, contribuindo para reduzir a vulnerabilidade da
população mundial frente aos principais riscos climáticos e de vida.
2. Eliminação da fome, incentivando as melhores práticas no campo,
para possibilitar melhor adaptação às mudanças climáticas,
protegendo os riscos residuais e criando estímulos para a
introdução de práticas mais produtivas.
3. Melhoria da Saúde, complementando estratégias governamentais
globais de cobertura à saúde e fornecendo uma plataforma aos
governos para colaborar com a ampliação dos mecanismos de
financiamento e aquisição de economias de escala.
4. Melhoria das condições de trabalho e crescimento econômico, pela
proteção aos investimentos produtivos, apoiando as empresas e
melhorando sua capacidade de identificar, prevenir e eliminar
riscos.
Essas discussões evidenciaram que havia uma imensa oportunidade para incluir
não somente as populações de baixa renda, que formam a grande maioria
desprotegida, mas um amplo universo de pessoas não alcançadas pela proteção
de seguros. Como consequência, a orientação seguida pelas Federações de
Seguradoras, bem como pela IAIS – International Association of Insurance
Supervisors, foi tratar o tema sob a denominação de Seguros Inclusivos.
30 Workshop report: An inclusive insurance agenda for insurance associations (2017-2020), 30
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Aqui no Brasil, a Comissão de Microseguros da CNSEG alterou sua denominação
para Comissão de Seguros Inclusivos em 2016, para refletir o redirecionamento
estratégico e abrangência, acompanhando a alteração da nomenclatura
internacional, exemplificada pela Impact Insurance Facility (antiga Microinsurance
Innovation Facility) da Organização Internacional do Trabalho - OIT. Em sua
reunião ordinária registrada pela Ata 001, de 02/03/2016, a CNSEG contou com a
presença da Secretária Geral da SUSEP, que na época era a Sra. Natalie
Hurtado, a qual apresentou um relato do trabalho da SUSEP junto à IAIS
(International Association of Insurance Supervisors), relacionado aos temas de
Educação Financeira e Seguros Inclusivos, tendo sido então atualizada sobre a
mudança de nome de Comissão de Microseguros e Seguros Populares para
Comissão de Seguros Inclusivos.
Alinhando-se a essas novas definições, foi proposta então a seguinte definição, a
partir do conceito dos microseguros:
“Seguro Inclusivo é a proteção securitária destinada a todas as pessoas
e empresas que ainda não tiveram acesso aos seguros de que
necessitam, por razões de desconhecimento, renda, educação,
confiança, ausência de oferta ou qualquer outro motivo impeditivo ao seu
acesso a essa proteção, que pode ser fornecida por sociedades
seguradoras e entidades abertas de previdência complementar
autorizadas a operar no país, mediante pagamentos proporcionais aos
riscos envolvidos.”

Dentre os papéis esperados para o mercado segurador com vistas ao
cumprimento dos objetivos sustentáveis, além dos já mencionados para as cinco
metas prioritárias, outras atuações deveriam ter como foco a disseminação da
cultura do seguro e a confiança na indústria, a integração com as políticas
públicas, a diversificação na oferta de produtos, a consolidação dos mecanismos
de transferência de riscos e o desenvolvimento de um sistema de distribuição
eficiente em alcance e em custos. Essas atuações permitiriam contornar os
principais obstáculos identificados em pesquisa divulgada pela GFIA (Global
Federation of Insurance Associations)31, que apontavam como obstáculos a
transpor, pela ordem, o acesso a outras formas de socorro financeiro, as
limitações financeiras da população para aquisição de seguros, os fatores
comportamentais e culturais, a falta de confiança na indústria, a baixa percepção
da proposta de valor e o baixo conhecimento e compreensão de seguros e seus
benefícios.
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Todas essas recomendações vêm ao encontro das análises desenvolvidas
localmente, tanto pelos órgãos reguladores e associativos – com destaque para a
Comissão de Seguros Inclusivos - como pelas seguradoras, levando em conta as
pré-condições para que o mercado possa se desenvolver, que podem ser
resumidas da seguinte forma:
1. Oportunidade de Mercado – deve existir um nível mínimo suficiente
de renda, estabilidade e atividade econômica;
2. Escala – é necessário haver escala para dar base técnica, conforme
os princípios de mutualismo e da lei dos grandes números;
3. Concorrência – o mercado precisa funcionar de forma concorrencial,
para que haja benefício ao consumidor e para que as operações
possam ter êxito;
4. Cadeia de Valores – pressupõe a existência de órgãos reguladores,
resseguradores, distribuidores, e corretores, que completam a
atividade das empresas seguradoras;
5. Competência técnica – é imprescindível a competência técnica,
envolvendo habilidades atuariais, econômicas e mercadológicas
para o desenvolvimento de produtos, análise das informações e
subsídio às tomadas de decisão;
6. Informação e estrutura legal – são os requisitos para eliminar
assimetrias e assegurar um arcabouço regulatório ao mercado.

4. Os seguros inclusivos e as tecnologias digitais
A dificuldade de distribuição dos microseguros pelos meios tradicionais foi um dos
aspectos mais discutidos no início de sua regulamentação, pois os pequenos
valores dos prêmios não apenas era um desestímulo como também impactava a
equação de resultados, quando se consideravam custos como o de cobrança e
remessas das apólices, certificados e outras informações demandadas pelos
reguladores.
O mercado já desejava soluções que permitissem a venda remota e essa
regulamentação veio com a Resolução 294, de 06/09/2013, que dispunha sobre a
utilização de meios remotos nas operações de seguros e previdência aberta. A

SUSEP visava com isso acompanhar a evolução digital do comércio virtual e com
essa resolução definiu os parâmetros que deveriam orientar essa modalidade.
Entretanto, embora ansiasse por essa possibilidade, o mercado não conseguiu
evoluir a contento e poucas foram as iniciativas que contemplavam a
comercialização digital. Cabe lembrar que ainda não existiam naquela época as
insurtechs, que na esteira das fintechs somente surgiriam timidamente por volta
de 2015, desenvolvendo-se mais rapidamente a partir do ano seguinte e com foco
muito distante dos microseguros.
Diferentemente, em alguns países da África a comercialização através do telefone
já era uma realidade há algum tempo e um bom exemplo pode ser visto na
operação da BIMA, startup fundada por Gustaf Agartson e lançada em Gana no
ano de 2010. Seu objetivo era romper com a tradicional indústria de seguros e
alcançar os consumidores ainda não atendidos, oferecendo a eles pela primeira
vez o acesso aos seguros. A empresa foi muito bem sucedida e até hoje continua
a oferecer seguros simples e acessíveis, incluindo o acesso a consultas por
telemedicina, tendo atendido mais de 35 milhões de clientes32. Um levantamento
bastante extensivo da inclusão digital em microseguros na África, Índia e outros
países asiáticos pode ser encontrado no documento “Mobile Money for unbanked
– emerging pratices in mobile microinsuance”33, demonstrando as potencialidades
desse canal, que tende a crescer bastante naquele continente, que tem cerca de
700 milhões de pessoas nas camadas de baixa renda e por isso mesmo é
considerado

o

maior

mercado

para

o

desenvolvimento

de

soluções

microfinanceiras, incluindo-se os microseguros, que conforme o estudo do
Microinsurance Network alcançam somente 2% dos africanos.34
Passados poucos anos da regulamentação brasileira, o mercado tem mudado
bastante, em especial a partir do advento das insurtechs, que tem oferecido novas
alternativas de comercialização, porém ainda sem modificar significativamente os
modelos de oferta aos segmentos de baixa renda e aos não incluídos pela
proteção securitária. O Brasil tem atualmente 113 empresas desse tipo, sendo
que quase metade delas com foco em infraestrutura e back-end (processo
32
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interno) e 47,8% trabalhando em parceria com seguradoras já existentes e
resolvendo problemas de eficiência do mercado. As outras atuam com produtos e
distribuição (31%), marketplace (mercado de comércio eletrônico), comparação
de preços (14,2%) e serviços adicionais (7,1%).35
O aumento das empresas desenvolvendo soluções digitais é um sinal inequívoco
de que muitas mudanças ainda estão por acontecer. O ano de 2020 trouxe como
grande novidade a pandemia da Covid-19, que provocou profundas alterações
comportamentais entre os consumidores, acelerando a adoção de novos modelos
de comercialização e facilitando o alcance daquelas pessoas que não teriam, de
outra forma, acesso às informações e ao consumo de seguros, e poderão em
breve ser incluídos pela convergência provocada com a evolução da tecnologia, a
pandemia e a necessidade de adoção de soluções de proteção que somente o
seguro pode oferecer.

5. Considerações Finais
Ao discutirmos soluções de inclusão e proteção para as populações de baixa
renda, temos necessariamente que examinar a situação de desigualdade que é
uma das características perversas presentes no Brasil, que embora esteja entre
os dez países com o PIB mais alto, é o oitavo país com o maior índice de
desigualdade social e econômica do mundo.
Essa avaliação é feita por meio da comparação do IDH, a sigla para (Índice de
Desenvolvimento Humano). Trata-se de uma metodologia usada para comparar o
desenvolvimento de 188 países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e que tem sido usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD). Em sua última divulgação, de 2019, o Brasil obteve
um IDH de 0,761 ficando em 79º no mundo e em 4º na América do Sul. O IDH
mede o progresso dos países em saúde, educação e renda e quanto mais
próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento humano, cujo ranking é liderado pela
Noruega, que tem IDH de 0,954, enquanto a Nigéria tem o pior índice, de 0,377.

35

https://computerworld.com.br/2020/03/05/numero-de-insurtechs-no-brasil-da-salto-em-doisanos-aponta-estudo-da-kpmg-e-distrito/

Ao adotar a proteção securitária como um dos meios de colaborar para atingir os
objetivos de desenvolvimento sustentável (DOS) da ONU, conforme demonstrado
na parte III, integrando os seguros na agenda de inclusão financeira de todos os
países em desenvolvimento, a possibilidade de melhorar as condições de vida
das pessoas de baixa renda e reduzir a desigualdade social ganha um estímulo
importante, que pode ter um impacto positivo no IDH do país, sobretudo
considerando-se que os seguros inclusivos são orientados para pessoas
geralmente ignoradas nos principais regimes de seguros comerciais, pois a
maioria dessa população trabalha na economia informal e não tem acesso aos
meios tradicionais de comercialização de seguros, assim como à proteção social
por parte de empregadores ou mesmo do governo. São pessoas que tem renda
imprevisível, formando um mercado sobre o qual pairam muitos mitos e
desconhecimento a respeito do segmento.
Essa situação, no entanto, tende a mudar com os novos cenários tecnológicos
que se apresentam, pois a inevitável modernização regulatória exigida pelo
mercado segurador pode tornar possível eliminar algumas barreiras ao
crescimento de um mercado que “chegou a gerar a expectativa de alcançar 40
milhões de segurados, de um universo de cem milhões de pessoas que possuíam
o perfil de clientes em potencial, podendo alcançar a marca de R$ 6 bilhões de
arrecadação ao ano”36, conforme publicação recente da Conjuntura CNSEG.
Nessa mesma edição, há uma referência a um artigo de Indira Gopalakrishna,
expert em seguros da consultoria internacional Milliman37, que identificou três
ondas de evolução do microseguro: a primeira ocorreu com a emergência do
tema, a preocupação em sensibilizar os agentes e os produtos frequentemente
eram atrelados às microfinanças, razão pela qual “os primeiros produtos
ofereciam reduzido valor para o cliente, pois protegiam principalmente o risco do
credor e apresentavam baixa relação custo-eficiência decorrente da utilização de
processos manuais e canais de distribuição físicos”38.
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Milliman é uma empresa de consultoria independente, fundada em 1947, com sede em Seattle,
Washington, especializada em gestão de riscos, benefícios e tecnologia, com filiais nas principais
cidades em todo o mundo. Atende praticamente todos os tipos de organizações, governo,
instituições financeiras, seguros, educação, etc.
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A segunda onda atraiu muitas organizações internacionais, que realizaram
estudos nas principais regiões do mundo visando compreender as necessidades
de proteção das populações de baixa renda. Do ponto de vista tecnológico, essa
fase já contava com canais de distribuição não-convencionais, como as
operadoras de telefonia, igrejas e cadeias de varejo. É nessa onda que entram as
principais experiências brasileiras, surge o nosso marco regulatório e instituições
como o MAPFRE e BRADESCO lideram as tentativas de atingir um mercado
ainda relativamente desconhecido, gerando experiências muito ricas e dando os
primeiros passos para que os microseguros se firmem no país.
A terceira onda aproveita-se do desenvolvimento tecnológico, da digitalização
massiva das empresas seguradoras e da população dos países de baixa renda,
num movimento que reduz substancialmente os custos operacionais de
distribuição e processamento dos seguros. Conta também com o advento das
insurtechs e as inovações em termos de coberturas, entre as quais começa a
popularizar-se o conceito de pay per use, a adoção de uma linguagem que facilita
o entendimento dos benefícios dos produtos e prêmios mais reduzidos, em
convergência com a ideia dos seguros inclusivos, que pretendem atingir
consumidores até então fora da proteção securitária, sejam de baixa renda ou
não. De todo modo, ao buscarem essa inclusão, a população de baixa renda
acaba sendo beneficiada por esta onda mais recente, pois, ainda citando Indira
Gopalakrishna, dados da Anatel mostram que 98,2% da população brasileira tem
acesso à internet móvel e o mercado de seguros já conta com experiências
consolidadas de comercialização em canais digitais.
Em apoio às facilidades identificadas nessa terceira onda, que navega sustentada
sobretudo pela acelerada evolução da tecnologia, há uma tendência mundial de
dirigir um olhar mais atento aos menos favorecidos e em reduzir as desigualdades
sociais.
Isso faz com que esse tema dos seguros inclusivos ganhe relevo, mobilizando
instituições, estudiosos e especialistas, que enxergam nos microseguros uma
solução importante para garantir que as conquistas sócio econômicas obtidas a
duras penas não se percam por um revés fortuito, cujos efeitos perversos podem
ser minimizados ou eliminados por uma ferramenta tão óbvia quanto a cobertura
de um seguro.

Como última reflexão, não podemos deixar de considerar que a ausência desse
tipo de proteção gera um encargo adicional aos governos, que nesse caso tem
que arcar com as soluções emergenciais e nem sempre dispõem dos recursos
necessários para isso, especialmente no caso brasileiro, cujo orçamento é
limitado pelas despesas excessivas com a “máquina” governamental dos três
poderes, pelos dispêndios decorrentes da descontinuidade de obras e de outros
problemas cuja análise, para ser completa e permitir o melhor entendimento,
demandaria um outro artigo.
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O novo Sistema de Previdência Complementar Brasileiro
CASSONI, Cesar Augusto39

Resumo
A atual reforma da previdência social no Brasil, com a Emenda Constitucional nº
103 de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e
estabelece regras de transição e disposições transitórias, gerou reflexos
exponenciais

na

procura

pela

previdência

complementar

visando

a

complementação de um recebimento complementar futuro, na fase não laborativa
da

vida.

Este

estudo

busca

analisar

as

diversas

possibilidades

de

complementação da aposentadoria e os principais reflexos no Sistema de
Previdência Complementar.

Palavras-chave: Previdência complementar. Previdência privada. Reservas.
Renda complementar. Sistema.
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1. A Previdência no Brasil como uma das bases da Seguridade Social
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
Esse é o comando constitucional ditado pela norma do artigo 194 da Constituição
Federal define a seguridade social. O referido artigo constitucional tem a seguinte
redação que se transcreve para uma melhor visualização do leitor:
Constituição Federal. Art. 194. A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.

Didaticamente, forma-se o triângulo da Seguridade Social no qual um de seus
ângulos é o da previdência social.
Visando permanecer nos limites deste estudo, serão somente apresentadas
noções introdutórias da previdência social, cujos novos parâmetros estão
descritos na Emenda Constitucional nº 103/2019, já referida, justamente para
efeito de conexão com a previdência complementar.

1.1. A Previdência e sua Função Social
Desde a revolução industrial foi enfatizada a consciência da necessidade de uma
providência social, visando a proteção do chamado risco social.
Manoel Soares Póvoas40 entende que os riscos sociais são os perigos a que
estão submetidos os homens, em sociedade, e cuja materialização se reflete
sempre, negativamente, em seu bem-estar e no de sua família, criando problemas
sociais.
A evolução da espécie humana, gerou a necessidade de proteção dos riscos
sociais que surgiram historicamente e com eles novas e contemporâneas formas
de reparação desses riscos sociais. Novas e diferenciadas técnicas destinadas a
assegurar melhor reparação de cobertura para esses riscos foram surgindo, tudo,
para a garantia da paz social que se revelou sob a forma de seguro. Um desses
40

POVOAS, Manuel Sebastião Soares. "Previdência Privada – Filosofia – Fundamentos Técnicos
– Conceituação Jurídica"., Funenseg. RJ. 1985. p. 27.

novos “seguros” é o Seguro Social. Um sistema de Responsabilidade adaptado
aos acidentes de trabalho e um sistema de indenização de cargas familiares
representado pelas Prestações Familiares (Paul Durand)41
Conforme observação de Paul Durand (op. Cit.), na Encíclica Rerum Novarum, o
Papa León XIII (Leão XIII), pedia em 1891, ao Estado “prover especialmente para
que em nenhum caso falte trabalho para o obreiro, e que existam fundos de
reserva destinados a afrontar não somente os acidentes repentinos e fortuitos,
inseparáveis do trabalho industrial, mas, também as consequências da
enfermidade, a velhice e as desgraças inesperadas”.
A prevenção do risco social ganhou adeptos sendo mundialmente cultivada e
desenvolvida no sentido de aperfeiçoamento dos mecanismos de minimização
dos riscos sociais apontados.
Conforme o Prof. Rio Nogueira42, difícil pensar em Previdência sem pensar
também no item I, do art. 25, da Declaração Universal dos Direitos do Homem
(votado pela ONU em 1948), que a seguir transcrevemos: “Toda pessoa tem
direito a um nível de vida adequado, que lhe assegure, assim como à sua família,
a saúde e o bem-estar, e, em especial, a alimentação, o vestuário, a habitação, a
assistência médica e os serviços sociais necessários; tem, ademais, direito aos
seguros em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros de
perda de seus meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua
vontade.”
Neste cenário entra a previdência privada com o importante papel social de
colaborar como mais uma proposição entre outras, no intuito de melhoria das
condições de vida e bem-estar do homem, ou, nos dizeres de Manoel Soares
Póvoas, ocupando ou podendo ocupar os espaços vazios deixados pela
previdência social, em termos de satisfação das necessidades previdenciárias
(PÓVOAS. op. cit. p. 59).
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Com isso, a previdência social assume uma função social vital a toda
humanidade.
2. Origem Histórica da Previdência Complementar no Brasil
Conforme ensinamentos do Prof. Rio Nogueira, a previdência chamada
facultativa, nasceu com o Decreto Imperial de 10 de janeiro de 1835 que criou o
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado – hoje chamado de
MONGERAL. (NOGUEIRA. op. cit. Passim).
Referido Decreto fazia constar que o citado Montepio funcionaria sem gravame do
Tesouro Público Nacional (razão porque é, acertadamente, a primeira entre as
entidades de previdência privada).
Caracterizou-se como uma forma de associação voluntária extensiva aos
empregados civis e militares de qualquer Província do Império.
NOGUEIRA, esclarece que a palavra MONTEPIO se origina da composição das
palavras: “MONTE” e “PIO” que significa: “montes piedosos” – criados sem
objetivos de lucros pela solidariedade contributiva dos participantes em busca da
proteção securitária.
Sucederam-se inúmeras outras etapas e estágios no caminho histórico da
previdência social e da previdência supletiva que deixaremos de mencionar, mas
que nos conduziram, no final da década de 60, conforme NOGUEIRA43, pelo
esforço de um pequeno grupo de previdencialistas da Petrobrás liderados por
Daphnis Ferreira Souto ao surgimento da Seguridade Social Supletiva.
Nasceu a PETROS como a primeira fundação de seguridade social implantada na
Petrobrás pelo General Ernesto Geisel, que foi o modelo inspirador da Lei
6.435/77, predecessora da atual Lei Complementar nº 109/2001.

3. A Previdência Privada no Brasil
A Previdência Complementar, também chamada de Previdência Privada ou
Previdência Suplementar ou Facultativa ou, ainda, simplesmente Supletiva é
aquela regida, hoje, pela Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001
(publicada no DOU de 30 de maio de 2001).
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(NOGUEIRA. op. cit. passim)

Diz a lei que o Regime de Previdência Privada de caráter complementar é
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantem o benefício, nos
termos do caput do art. 202 da Constituição Federal.44
É denominada “Previdência Privada” por ser operado por entidades de
previdência complementar de natureza privada, que têm como objetivo principal
instituir planos de benefícios de caráter previdenciário.
Diz-se dela “Complementar” por assumir um caráter de complementação do
benefício recebido da previdência oficial, chamado de Regime Geral de
Previdência Social. Merece, tal colocação, esclarecimento.
Partimos do princípio dogmático do conhecimento de que o benefício de
aposentadoria recebido da previdência social (Regime Geral de Previdência
Social, pago pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) é limitado a um
valor máximo, denominado teto, independentemente do salário percebido pelo
trabalhador enquanto na sua fase laborativa. Vale dizer: se o trabalhador recebe
enquanto laborava um salário superior ao valor teto pago pela previdência social e
pretender manter esse mesmo recebimento mensal quando se aposentar, poderá
fazê-lo por meio de um plano de previdência privada, que lhe proporcionará um
benefício de renda assumindo o caráter de complementação da previdência
oficial.
Sua aposentadoria será a soma dos valores recebidos do INSS com a dos valores
recebidos da entidade de previdência privada contratada para administrar seu
plano de previdência complementar.

Essa contratação, diga-se de passagem,

deve ser feita ainda durante a fase laborativa do trabalhador, com vistas a reserva
de valores para recebimento futuro como complementação de aposentadoria.
Com isso, o trabalhador poderá manter o mesmo padrão de vida que possuía
enquanto trabalhava, durante sua aposentadoria.
Será “Suplementar” essa previdência quanto à parcela do valor recebido durante
a aposentadoria que exceder o valor recebido pelo trabalhador (agora
aposentado) durante sua fase laboral.
É “Facultativa”, por não ser obrigatória.
44

Conforme artigo 1º da Lei Complementar nº 109/2001.

Atualmente, surge uma nova designação, em razão do caráter de autonomia
atribuído pela nova Lei Complementar nº 109/2001: Previdência “Supletiva” não
no sentido de complementar, inteirar os benefícios recebidos da previdência
social, mas sim no sentido de fazer as vezes de, no sentido substituição relativa à
previdência social.
Sobre esse aspecto, no item “4”, adiante, detalhamos um pouco mais esse
assunto, em razão da curiosidade que nos provocou.
Com essa última nomenclatura, que em princípio é impulsivamente inaceitável
pelos nossos padrões culturais, poderíamos hipoteticamente nos reportar aos
trabalhadores da economia informal, que não contribuem para o Regime Geral da
Previdência Social não sendo, portanto, segurados da previdência oficial mas que
possuam um plano de previdência complementar (que nesse caso receberá a
designação teórica de plano supletivo de previdência ou plano de previdência
supletivo) em uma entidade de previdência complementar devidamente
autorizada.
Feita essa introdução, vejamos alguns aspectos da introdução da previdência
complementar no Brasil.

3.1. Caráter Complementar da Previdência Privada
Até a edição da nova lei da previdência complementar não havia dúvidas sobre o
caráter estritamente complementar da previdência privada.
Nesse diapasão, não poderia haver previdência privada se não fosse para
"complementar" (ou, até suplementar) a previdência principal que é a oferecida
pelo Regime Geral de Previdência Social. Uma previdência acessória cuja
existência estava vinculada, condicionada à de uma previdência principal.
Com o advento da nova lei de previdência complementar que regulariza o
Sistema de Previdência Complementar, essa situação não mais se verifica.
Houve uma mudança no conceito da previdência privada. Cada cidadão de
acordo com suas próprias possibilidades poderá constituir seu fundo de
previdência complementar, independentemente de ser ou não segurado da
previdência social.

Portanto, a condição de “supletiva”, no sentido de “substitutiva” da previdência
privada complementar aflorou do seu caráter de autonomia, decorrente da nova
lei.

4. Constitucionalização da Previdência Complementar
Um exame nos textos das Constituições Brasileiras45 é o bastante para notar que
nenhuma delas se utilizava da expressão previdência privada ou previdência
complementar.
Examinadas as Constituições de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967, com a
Emenda Constitucional nº 1/1969, observa-se que os textos constitucionais não
utilizavam o termo previdência complementar nem se referia à previdência
privada. A atual Constituição de 1988, por sua vez, fazia expressa vinculação da
previdência complementar com a previdência social, no artigo 201 constitucional,
conforme transcreveremos a seguir, destacadamente para perfeita visualização:
"Constituição Federal - Art. 201 (Previdência Social) (...) § 7º - A previdência
social manterá seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado
por contribuições adicionais."
Portanto não se utilizava da expressão previdência complementar, facultativa ou
mesmo privada, mas falava-se em “seguro coletivo de caráter complementar”
apenas como um apêndice, em um dos parágrafos do artigo que tratava da
Previdência Social.
O referido artigo, teve seu texto modificado pela Emenda Constitucional nº 20, de
15 de dezembro de 1998, que analisaremos a seguir.

4.1. Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998
Na verdade, historicamente, em se tratando de previdência complementar, a
mudança teve início em 1998, com a Emenda Constitucional n.º 20 de 15 de
dezembro de 1.998, que modificou o artigo 202 da Constituição Federal dispondo
sobre o Regime de Previdência Privada de caráter Complementar que ocorre, a
partir daí, sua organização de forma autônoma em relação ao Regime Geral de
45
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Previdência Social, ficando caracterizada como facultativa e baseada na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado e a ser regulado
por lei complementar. Referida lei é a atual Lei Complementar nº 109 de 29 de
maio de 2001 (DOU 30 de maio de 2001).46
Deixaremos de nos pronunciar sobre outras mudanças geradas pela referida
Emenda Constitucional nº 20/1998, especialmente no que diz respeito à
parafiscalidade necessária, por superarem as forças deste estudo.

5. Mudanças na Previdência Complementar
Até a edição da Emenda Constitucional nº 20/98 a previdência privada era
regulada pela Lei 6.435/77 e seus Decretos regulamentadores nº 81.240 de
20.01.1978 (referente aos dispositivos das entidades fechadas) e 81.402 de
23.02.1978 (referente aos dispositivos das entidades abertas).
Outras leis supletivas bem como normas regulamentadoras dos órgãos
governamentais competentes, também se lhe aplicavam. Porém, com a expressa
revogação da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977 (D.O. U. de 19/07/1977), pela
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, novo quadro se apresenta,
conforme passaremos a tratar.
Importante lembrar que a Lei nº 6.435/77, revogada, foi elaborada sob a égide da
Constituição Federal anterior (CF-1977, com a Emenda Constitucional nº 1) sendo
recepcionada pela Constituição de 1988.
Ocorre que, por força da Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de
1998, o artigo 202 da Constituição Federal passou a exigir que o regime de
previdência

privada,

de

caráter

complementar

fosse

regulado

por

lei

47

complementar .
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Constituição Federal de 1988, 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.
47

Constituição Federal – 1988 – após Emenda Constitucional nº 20/98: 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.”

Assim, elevou uma lei ordinária (Lei nº 6.435/77) à categoria de lei complementar
uma vez que foi preciso uma Lei Complementar para revoga-la.

6. A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001
Com a edição da Lei Complementar nº 109/2001, houve no mercado uma certa
inquietação, no sentido de os participantes dos planos de previdência privada
firmados na vigência da lei anterior questionarem como ficariam suas relações
com as entidades gestoras de seus planos. Ficariam esses planos encerrados ou
prevaleceriam os contratos? A nova lei complementar asseverou a garantia
constitucional prevista no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal, que
diz respeito ao o direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, permanecendo ilesos,
portanto, os contratos até então assinados.
Além disso, as normas infralegais (resoluções, circulares e outras) expedidas
pelos órgãos governamentais competentes que regularizavam a matéria, foram
recepcionadas pela nova norma e estão sendo substituídas gradativamente para
perfeita adaptação ao novo sistema.

6.1. Esquema comparativo da mudança
Torna-se fácil a visualização das mudanças, na análise comparativa da
disposição da matéria entre as duas leis de previdência complementar,
confrontando-se seus índices de apresentação, conforme o seguinte quadro:
Lei nº 6.435/77

Lei Complementar nº 109/2001

Introdução

Introdução

Entidades Abertas

Planos de Benefícios - disposições comuns

Entidades Fechadas

Planos de Benefícios de Entidades Fechadas

Fiscalização e Intervenção

Planos de Benefícios de Entidades Abertas

Disposições Gerais e Transitórias

Das Entidades Fechadas
Das Entidades Abertas
Da Fiscalização
Da Intervenção e da Liquidação Extrajudicial
Disposições Especiais

Do Regime Disciplinar
Disposições Gerais

É nítida a percepção e que houve reorganização dos dispositivos entre as duas
leis.

7. O Sistema de Previdência Complementar
A Lei Complementar nº 109/2001, inicia48 criando autonomia do regime de
previdência privada em relação ao regime geral de previdência social.
É nesse dispositivo que ficou, também, estabelecida sua facultatividade.
A lei estabelece, ainda, como objetivo principal das entidades de previdência
complementar a instituição e execução de planos de benefício de caráter
previdenciário.
Com essas premissas, passaremos a analisar quais foram as principais
mudanças verificadas em razão da nova lei.
A lei anterior estabelecia que os benefícios dos planos de previdência privada
deveriam ser complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, sem
esclarecer o que queria dizer com

a expressão “complementares ou

assemelhados”49. Seria “excludente” ou “includente”? Poderia ser um ou outro
(somente complementar/somente assemelhado) ou deveria ter as duas
características (complementar assemelhado). Porém, com a revogação da lei em
questão ficam desnecessários maiores comentários sobre este assunto,
principalmente em razão de a lei nova regulamentar de forma diversa.
Atualmente, as entidades de previdência complementar instituirão benefícios de
caráter previdenciário regulados na Lei e autorizados pelo gestor. Estabelece,
48

Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 1º “O regime de previdência privada, de caráter
complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput
do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.”
49
Lei nº 6.435/77 - Art. 1º Entidades de previdência privada, para os efeitos da presente Lei, são
as que têm por objeto instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de
benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de
seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos.

ainda, a Lei Complementar nº 109/2001, os Objetivos da Ação do Estado. São
eles: a formulação da política de previdência complementar, a coordenação,
disciplina e supervisão das atividades reguladas pela Lei e a determinação dos
padrões mínimos de segurança econômico-financeiro e atuarial, relativamente à
Liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefícios.
Além disso, deve o Estado assegurar aos participantes e assistidos pleno acesso
às informações de gestão o que dá mais transparência ao sistema, possibilitando
ao participante o conhecimento interno dos contratos previdenciários, do conteúdo
do que era, então, chamada "caixa preta" dos planos de benefício. Deve, ainda,
fiscalizar as Entidades de Previdência Complementar, suas operações e aplicar
penalidades, bem como proteger os interesses dos participantes e assistidos dos
planos de previdência complementar.
Feitas essas considerações, passemos a analisar a estrutura do novo Sistema de
Previdência Complementar.

7.1. Estrutura do Sistema
Pela disposição, forma legal de apresentação e classificação das entidades de
previdência complementar50, podemos dizer que o Sistema de Previdência
Complementar é bipartite.
A Lei Complementar nº 109/2001, classifica as entidades de previdência
complementar em FECHADAS e ABERTAS, segundo a mesma classificação que
era adotada pela lei anterior, revogada.

7.2. Entidades Fechadas de Previdência Complementar
São Fechadas51, as entidades de previdência complementar que são acessíveis a
dois grupos de participantes: I) exclusivamente aos empregadores de uma
empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; II) aos associados ou membros de pessoas
jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial.
50

Lei Complementar nº 109/2001 – “Art. 4º As entidades de previdência complementar são
classificadas em fechadas e abertas conforme definido nesta Lei Complementar.”
51
Conforme disposição do artigo 31 da Lei Complementar nº 109/2001.

No primeiro caso, a empresa ou grupo de empresas os entes públicos (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) são denominados Patrocinadores. No
segundo caso, as associações de caráter jurídico profissional, classista ou setorial
são denominados Instituidores.
A organização societária das entidades fechadas de previdência complementar
será feita na forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos.
A entidade de previdência complementar instituída na forma de fundação não
estará sujeita às normas do artigo 26 do Código Civil 52, e sim ao Ministério da
Previdência e Assistência Social – MPAS, por força de lei, caracterizando uma
verdadeira FUNDAÇÃO “SUI GENERIS”.
Não se sujeita à fiscalização do Ministério Público para as hipóteses previstas
naquele diploma legal, o que não significa que o Ministério Púbico, como agente
fiscal da lei por excelência, tenha vedada sua atuação. A própria Lei
Complementar há prevê duas situações nas quais haverá intervenção do
Ministério Público: I) nos casos de conclusão de inquérito administrativo que seja
concluído com comprovação de prejuízo53 e II) nos casos de fiscalização feita
pelo órgão governamental competente ou pelo Banco Central do Brasil, pela
Comissão de Valores Mobiliários ou pela Secretaria da Receita Federal, em que
seja constatada a existência de práticas irregulares ou indícios de crimes.54

52

Atual Código Civil – Lei nº 3.071/1916

Art. 26. “Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas. O novo Código
Civil, Lei nº 10.406, de 10/01/2002, que entrará em vigor em 11/01/2003, trata do assunto em seu
Artigo 66, com a mesma redação: “Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde
situadas”.
53

Lei Complementar nº 109/2001 - Art. 61. A apuração de responsabilidades específicas referida
no caput do art. 59 desta Lei Complementar será feita mediante inquérito a ser instaurado pelo
órgão regulador e fiscalizador, sem prejuízo do disposto nos arts. 63 a 65 desta Lei
Complementar.
o

§ 2 Concluindo o inquérito pela existência de prejuízo, será ele, com o respectivo relatório,
remetido pelo órgão regulador e fiscalizador ao Ministério Público, observados os seguintes
procedimentos: (...)
54

Lei Complementar nº 109/2001 - Art. 64. O órgão fiscalizador competente, o Banco Central do
Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários ou a Secretaria da Receita Federal, constatando a
existência de práticas irregulares ou indícios de crimes em entidades de previdência
complementar, noticiará ao Ministério Público, enviando-lhe os documentos comprobatórios.

7.3. Entidades Abertas de Previdência Complementar
Por sua vez, são consideradas Abertas, as entidades de previdência
complementar que são constituídas unicamente sob a forma de sociedades
anônimas, com o objetivo de instituir e operar planos de benefícios de caráter
previdenciário que devem ser concedidos na forma de renda ou pagamento único
e acessível a quaisquer pessoas.55
Podem ser autorizadas a operar os planos de benefícios de caráter previdenciário
que é o objetivo de existência das entidades de previdência complementar, as
sociedades seguradoras

autorizadas.

Nesse

caso ficarão a sociedades

seguradoras sujeitas as disposições da Lei Complementar nº 109/2001.

7.4. Fiscalização. Órgãos Governamentais Competentes
O artigo 5º da Lei Complementar nº 109/2001, estabelece que será editada uma
lei, tratando da normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle
das atividades das entidades de previdência complementar. Até a publicação
dessa

lei,

essas

atividades

serão

exercidas

pelos

mesmos

órgãos

governamentais que geriam a previdência complementar, antes da mudança da
lei, por força de seu artigo 74.
Em razão da segregação legal, as entidades de previdência complementar
permanecem subordinadas a órgãos governamentais distintos. Cada um dos
segmentos está vinculado a um Ministério56, com funções de regulamentação
normativa e fiscalização.

55

Conceito extraído do artigo 36 da Lei Complementar nº 109/2001.
o
Lei Complementar nº 109/2001 – “Art. 74. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5
desta Lei Complementar, as funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador serão exercidas
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por intermédio, respectivamente, do Conselho
de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) e da Secretaria de Previdência Complementar
(SPC), relativamente às entidades fechadas, e pelo Ministério da Fazenda, por intermédio do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), em relação, respectivamente, à regulação e fiscalização das entidades abertas.”
56

As entidades fechadas de previdência complementar vinculavam-se até o advento
da fusão dos ministérios pelo novo governo, ao MPAS - Ministério da Previdência
e Assistência Social, como órgão administrativo máximo, por intermédio do CGPC
- Conselho de Gestão da Previdência Complementar e da SPC - Secretaria de
Previdência Complementar.
A pasta foi fundida com o Trabalho e Emprego na reforma ministerial de outubro
de 2015, formando o MTPS - Ministério do Trabalho e Previdência Social.
As entidades abertas de previdência complementar, por sua vez, vinculavam-se a
até o advento da fusão dos Ministérios pelo novo governo, ao MF - Ministério da
Fazenda, por intermédio do CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados e
pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
Com a extinção do Ministério da Fazenda, em 1º de janeiro de 2019, pela Medida
Provisória 870/2019, a pasta passou a integrar o Ministério da Economia.
Diferente destino não teve o Ministério da Previdência e Assistência social, tendo
sido criado por desmembramento do Ministério do Trabalho e da Previdência em
1974 pela Lei nº 6.036 de 1º de maio de 1974, a pasta foi fundida com o Ministério
do Trabalho e Emprego durante a reforma ministerial de outubro de 2015, que
em razão da Lei nº 13.266, por meio do inciso III, do seu artigo 2º, o órgão, que
era denominado Ministério do Trabalho e Emprego ("MTE"). Foi renomeado
como Ministério do Trabalho e Previdência Social ("MTPS"), após a sua fusão
com o Ministério da Previdência Social (MPS).
O Ministério da Economia, inicialmente por força do Decreto 9.679, de 02 de
janeiro de 2019, que foi revogado pelo Decreto 9.745 de 08 de abril de 2019, que
passou a definir sua estrutura organizacional passou a ser constituído, entre
outras, por sete secretarias especiais: Fazenda; Receita Federal; Previdência e
Trabalho; Comércio Exterior e Assuntos Internacionais; Desestatização e
Desinvestimento;

Produtividade,

Emprego

e

Competitividade;

e

Desburocratização, Gestão e Governo Digital, além da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.57
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Disponível em 30/09/2020 em https://asmetro.org.br/portalsn/2019/01/31/estrutura-do-ministerioda-economia-entra-em-vigor-fusao-de-quatro-pastas-gerou-economia-de-29-mil-cargos/

O ajuste ministerial prossegue e com o advento da Lei nº 13.844, de 2019 de 18
de junho de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da
Presidência da República e dos Ministérios, elenca no seu artigo 19 inciso VI, o
Ministério da Economia. E as consequências dessas mudanças somente serão
conhecidas com o decorrer do tempo.

8. A ideia da criação de uma Agência Nacional de Previdência Complementar
É o artigo 5º da Lei Complementar nº 109/01, que determina que a normatização,
coordenação, supervisão, fiscalização e controle das entidades de previdência
complementar serão realizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador.
Enquanto não for publicada uma lei específica referida nesse artigo 5º, conforme
já dissemos as funções desse órgão ou órgãos regulador(es)/fiscalizador(es)
permanecerão reguladas pelos órgãos que descrevemos no subitem 7.4 anterior.
Cogita-se no mercado a possibilidade de ser criada uma Agência Nacional de
Previdência, que passaria a tratar de ambos segmentos da previdência
complementar (abertas e fechadas), a exemplo da Área da Saúde, onde foi
Criada a Agência Nacional de Saúde.

9. Legislação aplicável
Com a publicação da Lei Complementar nº 109/01, a legislação infra legal,
composta de Resoluções, Circulares, Cartas-circulares e outras, que não
conflitavam com a nova lei, permaneceram válidas e, no que possível aplicáveis,
em típico fenômeno da recepção, que ocorre com as leis, na superveniência de
nova Constituição.
São aplicáveis, ainda, no que for pertinente toda a legislação de direito brasileiro,
seja ela de direito civil, de família, das sucessões, criminal, entre outras.
Por força do artigo 73, da Lei Complementar nº 109/01, às entidades abertas
aplicam-se lhes a legislação aplicável às companhias seguradoras.

10. Conceitos utilizados no novo Sistema de Previdência Complementar.
Participantes. Beneficiários. Assistidos.
A própria lei determina, no seu artigo 6º, que as entidades de previdência
complementar poderão instituir e operar planos de benefícios desde que tenham
autorização específica, conforme as normas expedidas pelo órgão regulador e
fiscalizador.
Como dissemos, as entidades abertas de previdência complementar se revestem
da forma de sociedades anônimas, sendo-lhes aplicáveis toda a legislação a elas
relativas. A lei permite58 que as sociedades seguradoras autorizadas a operar
exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar planos de
benefícios de caráter previdenciário.
Por sua vez, as entidades de previdência complementar fechada terão sua
organização na forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos.
Observamos que, foram reformulados alguns conceitos e introduzidos novos que,
por serem básicos, entendemos importante ressaltá-los sua conforme segue:
O conceito de PARTICIPANTE, vem descrito em lei, como a pessoa física que
aderir aos planos de benefícios.

Excluem-se, portanto, do conceito de

participante a pessoa jurídica, por expressa previsão legal. Nunca é demais
lembrar que o conceito de pessoa física é relativo à pessoa humana, não
podendo ser participante de um plano de previdência complementar por exemplo,
cachorros, gatos e outros de estimação, por mais estimados que sejam ou mesmo
selvagens, ainda que em extinção.
A nova lei introduziu o conceito de ASSISTIDO, para designar o participante ou
seu beneficiário que esteja recebendo um benefício de prestação continuada de
uma entidade de previdência complementar. A lei utiliza-se da expressão: que
estiver “em gozo de benefício de prestação continuada”59.
O BENEFICIÁRIO, por sua vez, é toda pessoa indicada pelo participante, pare
receber quaisquer valores em decorrência de seu falecimento (do participante).
Permanecerá com essa designação durante toda a fase de acumulação de

58
59

Lei Complementar nº 109/2001 – Artigo 36, § único.
Lei Complementar nº 109/2001 – Artigo 8º, inciso II.

recursos do Plano, designada de fase ou período de diferimento. O Beneficiário
passará a ser Assistido, quando estiver em recebimento de benefício.
A lei tratou de forma diferenciada as garantias dadas aos participantes dos planos
de previdência complementar das entidades fechadas e das abertas de
previdência complementar.
No artigo 14, da nova lei, figuram as garantias dadas ao participante e seus
beneficiários, relativas às entidades fechadas de previdência complementar. São
elas:

o resgate de valores do plano, o direito à portabilidade, o benefício

proporcional diferido e o direito à continuidade do plano em caso de perda de
vínculo com o patrocinador.
Para as entidades abertas as garantias estão conferidas no artigo 27, e são: o
direito à portabilidade e o direito ao resgate.
A nova lei criou novo conceito no âmbito das entidades fechadas de previdência
complementar “direito acumulado” que é aquele que corresponde às reservas
constituídas pelo participante ou a reserva matemática, o que lhe for mais
favorável60.
Passou a ser integrante do texto legal61 a possibilidade de as entidades de
previdência complementar, tanto fechadas como abertas, se utilizarem do instituto
do Resseguro, até então, permitido somente para seguros.
Uma faculdade oferecida às entidades abertas de previdência complementar e a
possibilidade de se utilizarem de corretores na venda dos planos de benefícios62.
A lei excepciona63 as entidades fechadas no que diz respeito à falência e
possibilidade de pedirem concordata, sujeitando-as apenas à liquidação
extrajudicial. A exceção, portanto, nos permite concluir que gera às entidades
abertas a possibilidade de pedirem concordata e de se sujeitarem à falência.

60

Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 15 § único.
Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 11. “Para assegurar compromissos assumidos junto aos
participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de previdência complementar
poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa própria ou por determinação do órgão
regulador e fiscalizador, observados o regulamento do respectivo plano e demais disposições
legais e regulamentares.
62
Lei Complementar nº 109/2001 - Art. 30.
63
Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 47.
61

Determina, por sua vez, o artigo 76 da Lei Complementar nº 109/2001, que as
entidades fechadas de previdência complementar que prestavam aos seus
participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde poderão continuar a fazêlo desde que haja segregação do custeio, contabilização e patrimônio desses
serviços, com os relativos ao plano previdenciário propriamente dito. Além disso,
os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos,
respeitados os compromissos já assumidos.

10.1. Nomenclatura no novo Sistema de Previdência Complementar
Ao participar de um plano de previdência complementar a pessoa humana
assumirá diferentes denominações nas diversas fases do plano. Para ingressar
no Plano, deve preencher e assinar a respectiva proposta de inscrição recebendo,
neste estágio, a designação de pretendente.
Aceita sua proposta pela entidade de previdência complementar, recebe a
designação de participante. Em outra fase, quando passar a receber os benefícios
de aposentadoria complementar, será designado assistido.
O beneficiário, por sua vez, não participa da contratação do plano nem para ele
contribui. É pessoa física64 indicada pelo participante no momento da contratação
ou posteriormente, valendo-se, a entidade de previdência complementar, dos
mesmos critérios e restrições utilizadas em direito securitário para sua aceitação,
confirmando, mais uma vez, tratar-se de uma análise sistemática.
Por força do princípio constitucional da isonomia, não há, nem pode haver,
restrição ao ingresso no plano de qualquer pessoa física, independentemente de
seu sexo, raça, convicção política ou filosófica, dentro das condições
estabelecidas no regulamento do plano, sendo vedada qualquer discriminação ou
distinção de qualquer natureza.
Existe, porém, nos planos coletivos, também denominados de empresariais, seja
nas entidades fechadas ou abertas de previdência complementar uma restrição
relativa à idade mínima de ingresso.

64

Lei Complementar nº 109/2001 – Art. 8º inciso I – “participante, a pessoa física que aderir aos
planos de benefícios;”

Sim, porque, conforme já foi dito, pela análise sistemática da previdência
complementar, aplicas-lhe toda a legislação brasileira e, neste caso, invocamos a
legislação trabalhista para dar supedâneo ao nosso entendimento.
Ora, se o plano é coletivo ou empresarial, portanto criado em benefício dos
funcionários de uma determinada empresa consideramos que, para ser
funcionário de uma determinada empresa é preciso ter idade superior a 16
(dezesseis) anos, exceto no caso de menor na condição de aprendiz, facultada a
contratação a partir de 14 (quatorze) anos65, de idade.
Em decorrência disso, dizemos que somente podem ser participantes de planos
empresariais, seja de entidades abertas ou fechadas as pessoas com idade
mínima de 16 (dezesseis) anos completos ou, se aprendiz, 14 (quatorze) anos.
Respeitada a idade mínima supra referida, lembramos, ainda, que no caso das
fechadas, as pessoas físicas devem ser empregados dos patrocinadores ou
associados dos instituidores66.

Nas entidades abertas, em planos coletivos

podem ingressar no plano67 qualquer pessoa física vinculada direta ou
indiretamente à pessoa jurídica contratante.
Já nos planos individuais, administrados por entidades abertas de previdência
complementar, destacamos duas situações.
i)

Planos de benefícios de renda propriamente dita - Nesses planos,
não há idade mínima nem máxima, ficando livre o estabelecimento
da idade no regulamento do plano.

ii)

Planos de benefícios de risco - A esses planos, entendemos ser
aplicável a mesma sistemática utilizada em direito de seguro, no
sentido de ser estabelecida uma idade mínima para contratação.

Assim,

somente

poderão

ser

participantes

de

planos

de

previdência

complementar individual a pessoa física com 14 (quatorze) anos ou mais, pelo
temor de que o contratante do plano possa atentar contra a vida do menor
visando o recebimento do valor da indenização.

65
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iii) Planos híbridos (compostos de benefícios de renda e de risco) –
Seguem os mesmos critérios anteriores, ou seja: pode ser
contratado sem limitação mínima de idade para os benefícios de
renda, ficando proibida a contratação por menores de 0 (zero) até 14
(quatorze) anos relativamente aos benefícios de risco.

11. Conclusão
Inúmeros outros aspectos do Sistema de Previdência Complementar merecem
ser estudados principalmente para deixar transparente ao cidadão brasileiro,
certeiro consumidor dos planos de previdência complementar, em contínua
expansão.
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Resumo
Aborda o conceito de “Open Insurance” na área de saúde suplementar, seus
benefícios e a segurança compartilhada no acesso às informações.
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1. Uma Nova Realidade
O acesso à tecnologia passou a gera novas oportunidades de negócios, mais
seguros e mais preciso em sua constância, principalmente pelo aprendizado
contínuo de ferramentas. A realidade já norteada por Albert Einstein, só tornou um
fato crível. O que acreditávamos ser uma forma correta e principalmente
conservadora de realizar e certificar transações foi rapidamente substituído por
propósitos mais inovadores e de certificações de ponta a ponta, pela demanda e
necessidade.
Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa
humanidade.
(Einstein)

2. O Mercado de Seguros
Integralizam informações significativas e que tendem a transformar essa realidade
para a geração de processos mais assertivos e de melhoria contínua, propósitos
de interação com os segurados, a sociedade a qual pertence e toda uma cadeia
de serviços propostas pelas observações de necessidades diárias de cada
assistido.

3. Histórico do Segmento de Saúde Suplementar
A forma incorreta da demanda assistencial pública no segmento de saúde
compreendida pela população na distribuição de cuidados e promoção da saúde
individual de cada brasileiro, nega não só a importância da perenidade humana e
sua biologia finita, mas de forma equivocada a real necessidade de produzir suas
riquezas como forma de enriquecimento de uma nação carente de várias
vertentes educativas e não só assistenciais.
Diante dessa realidade trilhada pela insegurança e credibilidade, empresas
criaram produtos e serviços de saúde para suplementar as necessidades
assistenciais e o fazem com muita presteza, visando a entrega de uma
resolutividade precisa. Parcialidade moral e convivência humana entre o indivíduo
e sua espécie. Eduardo Gianetti denota que a imparcialidade é inerente à

condição humana. O viés de sermos o que somos vem inscrito já na constituição
de nossos órgãos sensoriais. O viés espontâneo dos sentidos é inflar o que está
próximo e apoucar o remoto. Entrecruzar e comparar informações sensíveis, de
um lado, e a experiência e o conhecimento da vida, de outro.

4. Objetivos
As operadoras de saúde suplementar armazenam dados de seus beneficiários
com o intuito de estudar o risco, e em uma nova realidade, embora ainda muito
tímida, ajustar posições de orientações e aconselhamento, como forma de educar
e emponderar suas decisões.
Por uma nova perspectiva de tecnologias mais interativas, os beneficiários podem
propor sua interação com o segmento e avaliar custos e tomar decisões.
Pierre Lévy explica que, na linguagem adequada às técnicas materiais, fala-se de
controle das microestruturas, mas passando à política molecular traduz-se essa
ideia no idioma do reflexivo, do subjetivo, do respeito ao humano: convite à
expressão ativa das singularidades, retomada sistemática das criatividades e
competências, transmutação das diversidades em sociabilidade.

5. Conceitos
Open Insurance é uma forma de entregar o poder da decisão para os assistidos
no segmento de saúde suplementar com troca de dados mais assertivos, quando
da propositura de convergência assistencial. "Tudo começou com uma visão para
acelerar a adoção de tecnologias inovadoras e uma integração mais profunda
com as startups da insurtech, que foi traduzida no primeiro whitepaper da Open
Insurance", define a OPIN em seu blog.
O whitepaper foi lançado em setembro do ano passado e depende da
colaboração ativa de uma comunidade de desenvolvedores e especialistas em
serviços financeiros para padronizarem APIs abertas para o setor global de
seguros. "A indústria de seguros agora tem sua própria iniciativa aberta detalhada
em um whitepaper, com uma visão geral dos processos e estratégias que podem
permitir aos segurados compartilhar com segurança seus dados relacionados a

seguros com terceiros", explica Fuad, em suas diversas falas para contar mais
sobre o tema.
Já não sou quem era antes. A vida felizmente me ensinou que, apesar das
dificuldades, é preciso se renovar (Karyne Santiago).

6. Open Insurance Pilares
1. O consumidor é o proprietário dos seus dados;
2.Dados,

produtos,

serviços,

transações

são

disponibilizadas

em

tecnologia comum - API (Application Programming Interfaces);
3. Exposição de APIs de forma organizada facilita o acesso;
4.Gestão de Concessões;
5.Padronização de Dados.
No Open Insurance, a integração de serviços é palavra-chave.
Por isso, para tornar essa entrega conjunta viável, o uso as APIs como protocolo
padrão de integração é essencial. Afinal, são elas que permitem que todas as
seguradoras envolvidas “falem a mesma língua”.
Na prática, é somente a partir da combinação de arquiteturas de APIs
abertas, inseridas em aplicativos de seguros, que o tipo de parceria do Open
Insurance se torna possível.

7. Padronização
Otimização: para

romper

o

isolamento

característico

dos

dados

nas

organizações, é necessário criar API’s internas que facilitem o acesso a eles;


Coleta de dados: o uso de tecnologias como IOT para coletar cada vez
mais dados, até mesmo em tempo real, desde que com o consentimento
de seu proprietário, tornará as soluções ainda mais completas e
personalizadas;



Integração de API’s: para o atendimento às necessidades do cliente, um
construtor de recursos deverá ser capaz de combinar API’s de diferentes
fornecedores;



Plataformas de agregação: exemplos como os agregadores de preços
podem

ser

transpostos

para

novos

contextos,

oferecendo

novas

possibilidades de serviços aos clientes e às empresas;


Fornecimento de produtos, serviços e dados: o mercado aberto
possibilitará

que

empresas

se

especializem

no

fornecimento

de

determinadas soluções para outras empresas.

8. Definições
As informações sensíveis do beneficiário são de sua exclusiva utilização, e os
bancos de dados que podem alimentar suas informações, se autorizado, podem
ser compartilhados com uma arquitetura de propósitos para tomada de decisões.

9. Dados
9.1. Classificações das Informações e Avaliação dos Riscos
Os dados mais sensíveis como nome completo, endereço e documentos
pessoais, devem sempre ser preservados. O sistema criará automaticamente um
código para cliente com letras, números e um complemento do nome do produto e
código como forma de bloquear e evitar uma consulta externa, sem sua
autorização, uma vez que todo o acesso deve ser liberado por senhas, que
devem ser alteradas a cada período de ciclos de consulta a ser definidos pelos
gerentes gestor do risco e da pasta, visando à proteção dos dados da consulta
que pode levar a informação para fora da empresa.
Exemplo: JFPS é beneficiário de uma operadora de saúde e autoriza o prestador
referenciado a empresa de saúde há alimentar o dado de seu diagnóstico com os
exames realizados, e com informações de validação e validade do prestador que
realizou os procedimentos. JFPS receberá um token para certificação que a
empresa acatou sua decisão e que somente o médico poderá interagir com a área

assistencial da operadora, e criará uma senha autorizando ou não a pesquisa em
seu banco de dados.
O acesso ao banco de dados do beneficiário só poderá ser aberto pelo sistema
interno da empresa com a permissão que será dada pelo código de definição da
atuação do beneficiário, e desde que haja uma indicação para um tratamento ou o
encerramento do processo.

9.2. Health Care
O cuidado da saúde ao beneficiário será assistido pela operadora de forma a
credibilizar uma atuação educativa e com modelo de decisões compartilhadas.

10. Responsabilidades
A

tomada

da

informação

por

interação

denotará

um

propósito

de

compartilhamento linear de dados. E a responsabilidade compartilhada entre
ambos como formatação assistencial com uma precisão de humanizar as
relações de entrega para o vetor de ações conjugadas entre a operadora, o
beneficiário e os envolvidos na tomada de decisão.

11. Considerações Finais
Sendo as informações de inteira responsabilidade do compartilhamento assistido,
todo o propósito fará sentido quando o fator insegurança imperar na indecisão do
diagnóstico proposto.Com dados precisos de atuação da cadeia e principalmente
tempo

de

recuperação

e

o

custo

da

efetividade

dos

procedimentos

compreendidos pelo beneficiário e seus familiares, a entrega assistida fará
sentido absoluto pela demanda de cuidados.

12. Confidencialidade
Todo o processo de segurança de informações deve ser criptografado por
autorização de acesso e a ferramenta de Blockchain o alimentará e certificara sua

confiabilidade sem a quebra de injeções de dados sugestivos sem a autorização
da cadeia envolvida.
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Resumo
Aborda o segmento de saúde suplementar no Brasil, os tipos de organização e a
metodologia atuarial responsável pela formação do preço de venda de produtos
aplicada a seguradoras. Aponta ainda, o impacto qualitativo das Resoluções
normativas emitidas pela ANS.
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1. Abertura
Rol obrigatório de procedimentos é uma referência a uma listagem de
procedimentos médicos e odontológicos de cobertura compulsória por parte das
operadoras privadas de planos de saúde e das seguradoras especializadas em
saúde, estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com
revisão bianual.
Embora inscrito na legislação, a expressão rol obrigatório mínimo agride a
linguagem castiça e promove interpretações equivocadas no âmbito da sociedade
e, em especial, no judiciário. Cumprido o mandamento do rol obrigatório, ficaria
à vontade dos ofertantes valer-se do conceito de produto estendido, para oferecer
coberturas adicionais.
O primeiro rol foi estabelecido pela Resolução CONSU n o 10/1998, sendo
sucessivamente alterado por normativos posteriores.
As sucessivas alterações jamais foram precedidas de revisão nos preços dos
produtos, na forma prevista pelo sistema financeiro-atuarial da repartição simples,
sem que se entre no mérito de outros importantes aspectos, como, por exemplo,
possível influência no fator "seleção adversa".
Há outros efeitos não abordados neste texto, como o contido na Resolução
Normativa RN no 211, de 11 de janeiro de 2010, em que procedimentos típicos do
"acidente de trabalho" e da "saúde ocupacional" podem vir a ser indenizados
pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde e pelas seguradoras
especializadas em saúde, por força de decisões judiciais, infelizmente
equivocadas.
Apenas a título de lembrança, o “acidente de trabalho” é monopólio do Estado.
É avaliado mais detidamente, neste estudo, o impacto associado à RN n o 338, de
21 de outubro de 2013.

2. Objetivos
O primeiro objetivo deste trabalho é consignar que o sistema financeiro-atuarial da
repartição simples não vem tendo seus princípios básicos atendidos pela
regulamentação que vem sendo aplicada ao setor da saúde suplementar,

considerando que a quase totalidade dos produtos existentes foram concebidos
sob o arcabouço deste sistema financeiro-atuarial.
Em paralelo, comparar resultados de outras fontes com os exercícios
desenvolvidos pelo(s) autor(es). E, finalmente, exibir o impacto atuarial trazido
pela introdução de coberturas, não previstas originalmente, com ênfase nas
adições aportadas pela RN 338, de 21 de outubro de 2013, junto à operadora com
mais de 100.000 vidas, como forma de demonstrar a singularidade dos impactos,
quando olhado o universo de ofertantes.

3. Aspectos conceituais
Neste tópico transcrever-se-ão trechos de importantes autores, que compõem o
acervo bibliográfico tanto da área atuarial quanto da área securitária, com o
objetivo de registrar os principais fundamentos doutrinários, que cercam a matéria
popularmente referida como seguro.
O vocábulo “seguro” – tanto no singular, quanto no plural – traduz um mecanismo
de cessão de risco entre um cedente e um cessionário, normalmente
representado ou por uma sociedade seguradora ou por uma entidade legalmente
constituída

com

atribuição

para

reter

riscos,

mediante

percepção

de

contraprestação pecuniária, denominada prêmio comercial.
No setor da saúde suplementar as entidades com atribuição legal para reter riscos
de terceiros são as seguintes:


Medicinas de grupo;



Cooperativas médicas;



Filantrópicas (santas-casas);



Autogestões;



Seguradoras especializadas em saúde.

A primeira transcrição se deve a um Economista. Os trechos sombreados são de
responsabilidade dos autores.
Fonte: Fundamentals of Risk and Insurance
Autor: Emmett J. Vaughan

Editora: John Wiley & Sons.
Edição: 5th Edition

Tradução livre:
Compartilhamento de risco e transferência de risco
Seguro é um mecanismo complicado e intricado, e é, consequentemente, difícil de
definir. Entretanto, em seus aspectos mais simples, possui duas características
fundamentais:


Transferir ou mudar o risco de um indivíduo para um grupo.



Partilhar perdas, segundo alguma base equitativa, por todos os

membros do grupo.
Para ilustrar a maneira pela qual o mecanismo de seguro funciona, vamos admitir
que existam 1000 unidades residenciais em uma dada comunidade e, para
simplificar, que o valor de cada unidade seja $ 10.000. Cada proprietário está
sujeito ao risco de incêndio de sua unidade. Se um incêndio irrompe, pode
resultar uma perda financeira de até $ 10.000. Algumas casas incendiarão, sem
dúvidas, mas a probabilidade de que todas incendiarão, é remota. Agora,
admitamos que os donos dessas casas celebrem um acordo para partilhar os
custos dessas perdas, ao ocorrerem, de modo que nenhum indivíduo
isoladamente seja obrigado a arcar com a perda integral de $ 10.000. Sempre que
uma casa incendiar, cada um dos 1000 proprietários contribui com sua parcela
sobre o montante da perda total. Se o incêndio resultar em perda total, cada um
dos 1000 proprietários pagará $ 10 e o dono da casa destruída será indenizado
em $ 10.000. Aqueles que sofreram perdas são indenizados pelos que não
sofreram. Aqueles que escaparam de perdas estão dispostos a pagar por aqueles
que não escaparam delas, porque agindo deste modo, eles ajudam a eliminar a
possibilidade de que eles próprios possam vir a sofrer uma perda de $ 10.000.
Através deste acordo de compartilhamento de perdas, o ônus econômico imposto
é distribuído entre o grupo. Esta é, essencialmente, a maneira com que o seguro
funciona, havendo sido descrito uma tarifação pura de uma operação securitária
em regime de mútua.

Há algumas dificuldades potenciais com a operação desse tipo de plano, sendo o
mais óbvio a possibilidade de que alguns membros do grupo recusem o
pagamento de sua parte por ocasião de uma perda. Este problema pode ser
superado em se requerendo pagamento antecipado. Para requerer pagamento
antecipado para todas as perdas passíveis de ocorrerem, será necessário ter-se
alguma ideia quanto ao montante dessas perdas. Isto pode ser calculado com
base na experiência passada. Admitamos, agora, com base na experiência
passada, que sejamos capazes de prever com razoável precisão que 2 dentre as
1000 casas incendiarão. Poderíamos cobrar de cada membro do grupo $ 20,
perfazendo um total de $ 20.000. Em adição ao custo das perdas, haveria, sem
dúvidas, algumas outras despesas na operação do programa. Também, há a
possibilidade de que nossas predições não venham a ser suficientemente
acuradas. Podemos, então, cobrar de cada membro do grupo $ 40 ao invés de
$ 20, provendo, assim, um colchão contra os desvios relativamente às nossas
expectativas.
Cada um dos 1000 donos das residências incorrerá em um pequeno custo de
$ 40, porém certo, em troca de uma promessa de indenização no montante de
$ 10.000, se sua casa vier a se incendiar. Este prêmio de $ 40 é, com efeito, a
parcela de participação do indivíduo nas perdas e despesas totais do grupo.
Deste primeiro excerto podem ser extraídas as seguintes conclusões:


O prêmio comercial deve ser cobrado antecipadamente à

assunção do risco pelo cessionário;


O

produto recebido pelo consumidor no

instante

da

celebração do contrato de cessão de risco é uma mera promessa;


Os preços cobrados e pagos pelos cedentes podem não ser

suficientes para cobertura dos custos do grupo ao qual pertencem
esses cedentes.
Fonte: Parecer Atuarial - Diferenciação de Risco e Mensalidade ou Prêmio
entre Faixas Etárias em Planos e Seguros de Saúde
Autores: Iran Siqueira Lima (Coordenador Geral)
Luiz Augusto Ferreira Carneiro
Renata da Silva Mendes

Dânae Dal Bianco
Entidade:

Fundação

Instituto

de

Pesquisas

Contábeis,

Atuariais

e

Financeiras - FIPECAFI

Mas, para ter acesso à cobertura, o segurado precisa cumprir, previamente, sua
parte no contrato de seguro, que é pagar à seguradora o valor estipulado no
contrato. O valor pago pelo segurado à seguradora por uma determinada
cobertura de seguro é denominado prêmio de seguro. O pagamento do prêmio
pode ser feito em uma única parcela ou em diversas parcelas ao longo do período
de vigência da cobertura. Mas, em qualquer caso, os segurados sempre pagam
antecipadamente pela cobertura de riscos ainda a decorrer durante a vigência do
seguro. Ou seja, os segurados devem pagar previamente para ter direito a uma
indenização no caso da ocorrência de um determinado evento, o qual não se
sabe de antemão se ocorrerá durante a vigência do seguro.
Novamente se reafirma o axioma do pagamento antecipado do prêmio do seguro.
Fonte: Parecer Atuarial - Diferenciação de Risco e Mensalidade ou Prêmio
entre Faixas Etárias em Planos e Seguros de Saúde
Autores: Iran Siqueira Lima (Coordenador Geral)
Luiz Augusto Ferreira Carneiro
Renata da Silva Mendes
Dânae Dal Bianco
Entidade:

Fundação
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de
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Conforme se deduz dos conceitos apresentados, planos e seguros de saúde
seguem os mesmos princípios dos demais seguros, no que se refere aos
aspectos técnicos, econômico-financeiros e atuariais.
O parágrafo extraído do Parecer Atuarial elaborado pela FIPECAFI corrobora a
similaridade do tratamento atuarial, além do econômico e financeiro, a ser dado

tanto para os seguros em geral de saúde, quanto para os planos e seguros de
saúde.
Em português direto: a mesma metodologia atuarial aplicada a seguradoras de
danos se aplica a planos e seguros de saúde.
Fonte: Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and
Casualty Insurance
Autores: Robert L. Brown
Leon R. Gottlieb
Editora: Actex Publications, Inc.
Edição: Third Edition
Tradução livre:

3.1 Objetivos da formação de preços
Os objetivos da formação de preços, mostrados a seguir, estão subdivididos entre
os considerados essenciais e os considerados altamente desejáveis, porém não
essenciais.

3.1.1 Objetivos essenciais
Cobrir Perdas68 e Despesas Esperadas
Obviamente que para o segurador permanecer no mercado, a receita deve ao
menos ser igual às saídas. Receita inclui o prêmio e a receita financeira, e as
saídas incluem todas as perdas, as despesas associadas com estas perdas,
todas as despesas com vendas (p.e., comissões), impostos sobre os prêmios, e
todas as despesas para manter o escritório central e qualquer filial. Cada coorte
de segurados deve pagar por seus custos esperados. Não deverá haver qualquer
subsídio “inter geração”, nem deverá haver subsídios entre classes de riscos. Isto
é, cada classe de risco deverá pagar um prêmio comensurável com o risco com o
qual ela contribui para o pool de seguro. Isto requer que o atuário responsável
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pela formação do preço estime os custos que serão incorridos em cada classe de
risco até o pagamento do último sinistro, o que pode levar muitos anos. Métodos
para realizar tais estimativas serão abordados mais adiante neste livro. É possível
que a Administração decida vender produtos abaixo do custo. Se tal decisão for
tomada, então a perda esperada dessa decisão mercadológica deve ser debitada
da conta de capital e não de qualquer outro grupo de segurados.
Não é necessária nenhuma formação atuarial para concordar que a continuidade
de um negócio ou atividade depende do fluxo de receita – no conceito econômico
e financeiro – manter-se continuamente acima das despesas.
Um ponto crítico, expressado pelos autores, é o que diz respeito às situações de
subsídios entre classes de risco ou entre gerações, aí entendidas as populações
seguradas ao longo de cada ano.
Mais drástica é a sugestão deles, no sentido de que tais decisões devam ser
arcadas pelos proprietários do capital e não pelas classes de riscos que
subsidiam outras.
No caso específico da saúde suplementar há normativos da ANS que
estabelecem subsídios entre faixas etárias, não se constituindo, portanto, em
decisão atribuível à Administração das operadoras e seguradoras de saúde.
Fonte: Individual Health Insurance
Capítulo 2: Individual Medical Expense Benefits
Autores: Francis T. O’Grady, F.S.A. (editor)
Willis W. Burges, A.S.A.
Editora: Society of Actuaries
Edição: 1988
Tradução livre:
Existem seis pontos chaves em qualquer apólice médica 69 representativa que
devem ser examinados, a fim de entender a real cobertura proporcionada pela
apólice. Eles são:
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1. Despesas médicas elegíveis
2. Franquia
3. Período de acumulação
4. Período do benefício
5. Percentual de co-participação
6. Benefício máximo.

Alguns

desses

conceitos

foram

brevemente

abordados,

e

serão

subsequentemente definidos.
O primeiro elemento chave em uma apólice médica é a despesa médica elegível,
também comumente referida como despesa médica coberta. Esta disposição
descreve os vários tipos de despesas cobertos pela apólice e quaisquer
limitações aplicáveis para determinadas destas despesas. Tal listagem inclui
praticamente todos os procedimentos hospitalares, serviços de enfermagem,
suprimentos e equipamentos necessários para tratar doenças ou danos corporais.
Despesas médicas elegíveis incluirão normalmente taxas para cuidados e
tratamentos que tenham sido prescritos por um clínico geral.
...
A franquia pode ser definida como o montante da despesa médica elegível
incorrida e pagável pelo segurado antes dos benefícios pagáveis por conta da
apólice. Ao contrário da apólice de despesa hospitalar, a apólice de despesa
médica usualmente inclui uma franquia, algumas vezes elevada.
A franquia pode se mostrar segundo duas bases (critérios). Sob a per cause basis
(base por evento), o montante da franquia deve ser satisfeito (atingido) pelas
despesas médicas elegíveis atribuíveis à mesma doença ou ao mesmo dano
corporal. A all cause basis (agregada) é satisfeita quando todas as despesas
elegíveis incorridas por um indivíduo para qualquer variedade doenças ou danos
corporais cobertos se acumulam até atingir o montante da franquia (estabelecido
na apólice).
Por exemplo, admita que um segurado, sob uma apólice com franquia de $ 500,
incorreu em uma despesa elegível de $ 420 referente a um braço quebrado. Logo
após surgiu um dano na pele, resultando em uma despesa adicional de $ 160. Se

a franquia for do tipo por evento, o montante de $ 500 não será atingido. O custo
de tratamento de cada uma das ocorrências não chega a $ 500. Entretanto, a
franquia de $ 500 sob o tipo agregada é superada pela soma das despesas das
duas ocorrências. Em geral, as franquias do tipo agregada se referem a períodos
anuais.
…
Na apólice típica de cobertura de despesas médicas com franquia por evento, a
franquia deve ser incorrida em um período de acumulação especificado. Isto é
simplesmente um período de tempo específico, variando comumente de 90 a 180
dias. Este limite de tempo está em linha com o propósito básico do seguro
médico, que é aliviar o impacto de elevadas e não esperadas despesas, ao invés
de cuidar das relativamente pequenas despesas do tipo repetitivo. As primeiras
podem ser distribuídas em períodos mais longos de tempo e podem ser orçadas.
Com a franquia por evento, entretanto, atingido o montante da franquia para uma
dada ocorrência dentro do período de acumulação estabelece-se o período de
benefício durante o qual nenhuma franquia adicional se aplica para aquela
ocorrência. O período de benefício fica geralmente em 1, 2, 3 ou 5 anos. O
período é usualmente contado da data na qual a primeira despesa médica
elegível foi incorrida. É costume dispor que se a pessoa coberta está
hospitalizada no momento em que o período de benefício normalmente expiraria,
o período de benefício será estendido até o final do período de confinamento
hospitalar. Após expirar o período de benefício, a pessoa coberta pode ainda
incorrer em despesas médicas elegíveis pela mesma condição, mesmo que não
hospitalizado. Em tais casos, a pessoa pode estabelecer um novo período de
benefício recorrendo aos requerimentos de carência novamente.
Uma vez estabelecido um período de benefício, qualquer despesa médica
elegível incorrida (acima e abaixo da franquia) durante a continuação do período
de benefício é partilhada pelo segurador e segurado. Esta partilha é especificada
pela porcentagem de coparticipação da apólice, indicando que percentagem da
despesa médica elegível é de responsabilidade do segurado e que percentagem
o segurador cobre.

Diferentes percentagens podem ser aplicadas para diferentes tipos de despesas.
Por exemplo, em uma apólice contendo limites nas despesas de hospitalizações e
despesas estendidas com cuidados de quarto e de mesa (comida), 100 por cento
destes encargos caindo dentro dos limites aplicáveis qualificar-se-iam como
despesas médicas elegíveis. Os remanescentes tipos de despesas cobertas pela
apólice (não sujeitas a limites) seriam pagáveis com base na coparticipação
usual.
O princípio da coparticipação e a distribuição resultante do custo tencionam
motivar o segurado a controlar as despesas.
Outro controle adicional sobre o passivo do segurador emitente de uma apólice
médica é o benefício máximo da apólice. Isto simplesmente especifica o montante
máximo devido pelo segurador. O benefício máximo aplica-se em algumas
apólices para cada doença ou dano corporal isolado, ou em outras está expresso
como o agregado máximo ou máximo tempo de vida que se aplica para todas as
doenças e danos corporais de cada pessoa coberta.

O texto é denso e a tradução livre procurou se ater ao sentido pretendido pelo
original.
Vários aspectos importantes merecem comentários. O primeiro deles se refere às
despesas médicas elegíveis.
As despesas médicas elegíveis são nada mais nada menos do que a listagem dos
procedimentos cobertos. Constituem, em linguagem da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, o rol dos procedimentos cobertos.
A lista de procedimentos é previamente estabelecida e, a partir dela, o atuário
estima, para uma dada população, a frequência com que cada procedimento será
demandado e o custo estimado70 a ser incorrido em cada procedimento
demandado.
O produto desta frequência com o custo médio estimado do procedimento produz
o custo per capita desse mesmo procedimento, considerada a população coberta.
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O benefício máximo, como definido pelo autor, é o limite de responsabilidade da
entidade seguradora em cada evento indenizável ou conjunto de eventos
indenizáveis.
A soma dos custos per capita de todos os procedimentos elencados no rol produz
o custo per capita total, sobre o qual se adicionam as demais despesas para
operação da atividade.
O limite de responsabilidade, antes citado, está vinculado ao limite de retenção,
que corresponde ao limite financeiro que a tomadora de risco pode assumir em
cada operação.
A tomadora de risco pode aumentar seu limite de retenção aos olhos do mercado,
celebrando contratos de resseguro ou de cosseguro. Na realidade, o limite de
retenção da “seguradora” é único por períodos de tempo delimitados.
Com a celebração de contratos de resseguro ou de cosseguro a seguradora
repassa para o ressegurador ou para congêneres o excesso de risco de cada
operação.
Vale observar que o setor da saúde suplementar opera com retenção ilimitada,
caracterizando uma falha no marco regulatório, principalmente quando se
raciocina com operadoras de pequeno porte.
Parte do problema se encontra na impossibilidade da operadora de plano de
saúde estar impedida, legalmente, de contratar resseguro.

4. Sistemas financeiros atuariais
Conceitua-se por sistema financeiro-atuarial o modelo de natureza estocástica
que permite estabelecer o equilíbrio entre valores atuais de arrecadação e de
custos em um horizonte de tempo pré-determinado.
A bibliografia atuarial relaciona três sistemas principais:
 Sistema de repartição simples;
 Sistema de repartição de capitais;
 Sistema de capitalização.

5. Sistema de repartição simples
O sistema de repartição simples pode ser subdividido em puro ou anual e em cota
média escalonada.

5.1 Puro ou anual
Por esse sistema, rateia-se, a cada ano, todos os custos produzidos pela massa
exposta, entre os elementos da mesma. Com isso, estabelece-se um equilíbrio
financeiro-atuarial entre a receita e a despesa.

5.2 Cota média escalonada
Esse sistema, atribuído pela bibliografia a Zelenka e Thullen71, caracteriza-se
pelos seguintes aspectos:
a) Os períodos de equilíbrio são sempre maiores que um ano;
b) A receita unitária (prêmio ou contraprestação pecuniária) é constante
durante o período eleito, seja em valor absoluto, seja em valor relativo;
c) A receita em questão deverá garantir não somente as despesas de
natureza atuarial, como também permitirem a formação de fundos de reserva.

6. Sistema de repartição de capitais
Nesse sistema, a ideia é alcançar um equilíbrio anual entre o valor atual das
despesas anuais e o valor atual das receitas do mesmo ano.
Quando o período de tempo supera um ano, costuma-se chamá-lo de sistema de
repartição de capitais atenuado.

7. Sistema de capitalização
Neste sistema, o período de equilíbrio entre os valores atuais de receitas e
despesas é vitalício.
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Os sistemas de capitalização podem ser individuais ou coletivos.
Como a própria denominação sugere, no modelo de capitalização individual a
equação de equivalência entre receitas e despesas é estabelecida em nível de
cada participante, de cada elemento exposto.
Já no modelo de capitalização coletiva, a equação de equivalência se dá para a
totalidade do grupo exposto, normalmente dividido em grupos tão homogêneos
quanto possível.

8. Comentários técnicos
Na saúde suplementar72, o sistema que se usa é o de repartição simples puro (ou
anual), pelos seguintes motivos:
a) As velocidades das mudanças no segmento da medicina, sobretudo as de
ordem tecnológica, tornam obsoletas as estruturas de custo em períodos
curtíssimos de tempo;
b) A

capacidade

de

antecipar

mudanças

(tecnológicas,

de

perfil

epidemiológico, de hábitos das populações expostas, de políticas públicas de
saúde, dentre outras), em prazos superiores a 2 anos, impõe o uso de
margens de segurança tão altas, que os preços de vendas resultantes seriam
absurdamente elevados;
c) A capacidade de construir cenários futuros esbarra, sistematicamente, na
própria limitação humana de perscrutar o futuro, especialmente nos dias de
hoje, em que a ficção se confunde com a própria realidade.
No caso do Brasil, vale destacar:
a) A incapacidade de se prever as ações do binômio Agência Nacional da
Saúde Suplementar e Governo, cada dia mais voláteis e muitas vezes
divorciadas do que recomenda a boa técnica atuarial, derrubando toda a
lógica de previsão, levando-se a postular hipóteses que consideram, inclusive,
mais drasticamente, o encerramento das atividades da operadora ou, mais
atenuadamente, o abandono dos segmentos de mercado mais gravosos;
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b) A pressão motivada pelo judiciário, através de decisões não raro
polêmicas, garantindo direitos não contratados, ensejando a necessidade de
revisão dos preços originalmente fixados, já que parte dessas decisões se
transformam em jurisprudência;
c) As bases de dados das operadoras tornam dificílimo os exercícios de
previsão, salvo raras e brilhantes exceções;
d) A própria legislação nem sempre está ajustada ao que recomenda a boa
técnica atuarial ou mesmo ao bom senso econômico. Um bom exemplo desse
fato é o Estatuto do Idoso, que cria custos adicionais para os planos de
saúde, sem a contrapartida de mecanismo legal, que permita o repasse aos
preços desses custos.
A opção pelo sistema de capitalização não é viável, uma vez que, por ocasião da
adesão a um plano de saúde hipotético, as provisões matemáticas em nome do
beneficiário seriam nulas, impedindo o financiamento de eventuais sinistros
ocorridos neste período inicial.
A possibilidade de construção de um mecanismo híbrido, combinando o sistema
de repartição simples (ou o de repartição de capitais) com o sistema de
capitalização encontra dificuldades na comercialização, pois o preço do produto
híbrido seria mais elevado do que o preço do produto tradicional.

9. Modelos de operação (ou de remuneração)
Raciocinando pelo lado da operadora de saúde73, adotam-se no mercado mundial
dois grandes modelos de operação:
 fee for service;
 managed care.
No primeiro, o cliente da operadora é atendido pelo prestador de serviço, que
cobra da operadora de saúde pelo(s) atendimento(s) realizado(s).
Em síntese, os prestadores de serviços são remunerados pelo volume de
atendimentos realizados e, consequentemente, não assumem nenhuma parcela
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do risco atuarial da subscrição, qual seja o da contraprestação pecuniária se
mostrar insuficiente para cobertura das despesas incorridas.
No modelo de managed care, o prestador de serviço divide o risco atuarial,
segundo uma proporção ajustada, com a operadora de saúde. Em outras
palavras, o prestador é remunerado com uma parcela da contraprestação
pecuniária percebida pela operadora de saúde.
O segundo desses dois modelos serviu de inspiração para o desenvolvimento de
uma infinidade de variantes, como "pacotes", DRG 74 e, agora, "entrega baseada
em valor", que procura olhar o desfecho assistencial, o que, na nossa opinião, vai
gerar muita discussão, sobretudo quando o desfecho redundar em morte ou
agravação do quadro clínico do paciente.
Apesar do grande interesse que o tema desperta, encontra-se fora do escopo de
discussão desse texto.
A maioria absoluta das operadoras de saúde, no Brasil, adota, por ora, o modelo
de “fee-for-service”, muito embora haja um movimento crescente para adoção de
mecanismos alternativos, assim como uma atenção cada vez maior para uma
verticalização do modelo assistencial.
Na opinião do(s) autor(es), qualquer tipo de mecanismo que repasse o risco de
subscrição para o prestador de serviço cria um incentivo para que o mesmo se
converta em concorrente da operadora ou da seguradora, em algum momento
futuro.

10. A formação de preços em planos de saúde
Uma leitura mais atenta do até agora exposto, permite inferir que a formação de
preços para produtos oferecidos por operadoras e seguradoras de saúde é uma
tarefa de natureza multidisciplinar e - não custa repetir - prospectiva.

10.1 Mensuração do custo assistencial
Vale lembrar de que se está no segmento da saúde suplementar e, por
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consequência, os custos se encontram associados a procedimentos médicos e a
patologias.
No referido segmento coexistem diversos tipos de organizações:
 As medicinas de grupo;
 As cooperativas médicas;
 As instituições filantrópicas (como as Santas Casas);
 As sociedades seguradoras;
 As administradoras de benefícios; e as
 Autogestões.
As administradoras de planos ou seguros são as únicas que não possuem
produto próprio, não estando, portanto, ameaçadas pelos riscos de subscrição.
Segundo o aspecto temporal do risco, os contratos podem ser classificados em
dois grandes grupos:
 Riscos a decorrer;
 Riscos decorridos.
Os contratos a riscos a decorrer são aqueles em que o pagamento da
contraprestação pecuniária ocorre antes de decorrido o risco.
Exemplo dessa situação, que é a mais comum no mercado, é a seguinte: um
indivíduo contrata na data de hoje seu plano ou seguro de saúde e já paga a
primeira mensalidade, que lhe dará direito ao uso dos serviços durante um mês a
contar da data de início de seu plano, não raras vezes coincidente com a data
desse primeiro pagamento.
Veja agora a seguinte situação hipotética. O indivíduo contrata o plano de saúde
na data de hoje. Argumenta, todavia, que não pode desembolsar o valor da
mensalidade na data da contratação por algum motivo. A empresa, imagine-se,
concorda em receber o pagamento a cada mês vencido, contrariando o princípio
universal do pagamento antecipado pelo risco transferido. Esta é a situação do
risco decorrido, qual seja o cessionário só recebe o pagamento pelo risco
assumido após o mesmo já haver decorrido.
Em ambas as situações, pode ocorrer a insuficiência da receita, diante dos custos
incorridos.

A ANS cunhou as expressões contratos a preços pré-estabelecidos e pósestabelecidos, fugindo das definições clássicas, isto porque não se deteve nos
princípios que regem a assunção de riscos seguráveis, um dos quais - como
citado anteriormente - prevê a recebimento do prêmio antes da assunção do risco.
Acreditamos que a inspiração da ANS se deva a estarem os contratos de "custo
operacional", inclusos na matriz regulatória.
O termo "contratos em custo operacional" não é universal no mercado, mas a
expressão é usada nesta exposição para caracterizar os contratos em que a
operadora não assume o risco de subscrição, como se detalhará nos parágrafos
seguintes.
Segundo o princípio da retenção do risco, podem ocorrer duas situações
clássicas, em nível do contratante do plano ou seguro de saúde:
 Transferência total do risco;
 Retenção total ou parcial do risco (por parte do contratante).
No primeiro caso, encontra-se a totalidade dos contratos com pessoas físicas e
uma significativa parcela de contratos com pessoas jurídicas.
Seu funcionamento não foge do seguinte padrão: paga a contraprestação
pecuniária, o contratante tem direito ao uso dos serviços assistenciais, como
previsto em contrato. Em outras palavras, a operadora de saúde75 assumirá todos
os ônus, decorrentes da necessidade justificável de uso de recursos médicos,
ambulatoriais e hospitalares por parte do contratante do plano, observadas as
limitações contidas no mesmo.
Isto quer dizer que não existe a certeza plena de que a contraprestação
pecuniária arrecadada será suficiente para custear a totalidade do tratamento,
eventualmente requerido pelo indivíduo.
No segundo caso, quando se verifica a retenção total do risco por parte do
contratante, a operadora de saúde apenas cobra o preço para franquear o acesso
dos beneficiários indicados pelo contratante a sua rede credenciada, acrescido de
despesas administrativas ou equivalentes. Estas são as situações dos contratos
em custo operacional. Há uma variante em que a administração dos sinistros é
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repassado para terceiros.
Nesses casos específicos, normalmente associado a pessoas jurídicas, o
contratante assume o ônus de uso do plano de saúde por parte dos beneficiários
indicados, pagando integralmente pelo seu uso se e quando isto ocorrer.
Voltando para o âmbito das operadoras de saúde, não existe, nos dias de hoje no
Brasil, a possibilidade da operadora de saúde mitigar os riscos assumidos,
mediante o instituto do resseguro, em razão de lacunas na legislação em vigor.
Este tipo de restrição não atinge as seguradoras especializadas em saúde, o que,
em princípio, denota um favorecimento para as seguradoras, em detrimento dos
demais ofertantes.
Os custos médicos podem ser classificados segundo sua patologia e/ou segundo
o procedimento médico empregado.
Por exemplo, um paciente portador de um carcinoma no cólon pode ser tratado
por quimioterapia ou radioterapia, conforme julgue conveniente o médico
assistente.
O carcinoma no cólon corresponderia à patologia, cuja codificação normalmente
segue a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, hoje na sua Décima Primeira Revisão, conhecida por CID11.
Já a quimioterapia e a radioterapia constituem procedimentos médicos, utilizados
para tratamento de patologias como a antes exemplificada.
No Brasil, os procedimentos médicos vêm sendo classificados pela Associação
Médica Brasileira – AMB, produzindo uma listagem de códigos associados aos
procedimentos médicos, que são disponibilizados para a sociedade como um
todo.
A primeira listagem produzida de uso geral, sobretudo por operadoras de saúde, é
conhecida pela denominação de AMB-90, que significa Tabela de Honorários
Médicos - Associação Médica Brasileira (THM - AMB), Versão de 1990.
Nos Estados Unidos da América, a American Medical Association produz o
volume intitulado Current Procedural Terminology - CPT, revisado a cada ano,
contendo a relação de todos os procedimentos médicos adotados pela classe

médica norte-americana, com uma diferença em relação ao similar nacional: nele
não constam os honorários médicos a serem cobrados, visando não conotar
qualquer tipo de oligopólio.
A AMB-90 evoluiu para a:
 AMB-9276;
 LPM-96, Lista de Procedimentos Médicos – Valores Referenciais –
Associação Médica Brasileira – Versão de 1996;
 LPM-1999;
 CBHPM-2003, Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos – Versão 2003 em diante.
Em todos esses volumes estão inscritos os valores referenciais para os
procedimentos médicos, a serem pagos pelas entidades contratantes diretamente
aos médicos prestadores dos serviços.
É importante observar que os honorários médicos são cobrados em dobro, nos
casos de internação, se a acomodação do paciente se verificar em quarto
privativo ou equivalente.
Atualmente, a ANS divulga tabela de códigos de procedimentos, denominada de
TUSS (Terminologia Unificada da Saúde Suplementar), que alimenta o padrão
TISS (Troca de Informações na Saúde Suplementar).
A praxe de mercado exige dos prestadores de serviços médicos a apresentação
de documento hábil de cobrança, no qual se discrimine, minimamente:
 O nome e código do paciente atendido;
 O código do plano a que pertence o paciente atendido;
 A data do atendimento;
 Os procedimentos executados seguidos de seu código AMB e, agora, o
código TUSS/TISS;
 Os valores associados aos procedimentos executados;
 O código CID-1177;
 O código do prestador do serviço e sua especialidade.
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Tabela de Honorários Médicos - Associação Médica Brasileira – Versão 1992.
Infelizmente, na grande maioria das operadoras de saúde ou esse código não chega a ser
informado pelos prestadores ou sua confiabilidade, quando informado, é baixíssima.
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Nos casos de internação, costuma-se incluir as seguintes informações adicionais:
 Data da internação;
 Data da alta;
 Descrição (cirurgião, auxiliares, anestesistas, etc.) e valor dos honorários
médicos;
 Descrição e valor dos medicamentos utilizados durante o período da
internação;
 Descrição e valor dos materiais utilizados durante a internação;
 Descrição e valor das demais utilizações verificadas durante a internação.
É imediata a constatação de que o custo assistencial incorrido durante um
determinado período corresponderá à soma de todos os procedimentos
realizados durante esse período estabelecido.
E aqui começam algumas dificuldades de ordem prática.
Exatamente agora está ocorrendo uma série de eventos médicos que não são de
conhecimento da operadora de saúde. Desse modo, se a operadora quisesse
totalizar seu custo assistencial nesse exato instante, ela não o poderia, pois há
eventos ocorridos que ainda não lhe foram comunicados.
Tal realidade embasa os normativos que dispõem sobre os critérios de
contabilização de eventos assistenciais: faz-se a contabilização com base na data
do aviso, isto é, com base na data em que a operadora de saúde tomou ciência
da existência do evento.
Isto não quer dizer que o evento comunicado seja indenizável. Ele será
examinado pela auditoria médica e pelo pessoal de contrato, para averiguar se
está de acordo com os parâmetros da contratação.
Não havendo irregularidades, o mesmo será liberado para liquidação.
A competência contábil se assenta na data do aviso.
A competência atuarial se assenta na data de ocorrência do evento.
A competência de caixa se assenta na data de liquidação da obrigação.
A partir dessas datas, dos códigos da AMB, dos códigos da CID-11 e do horizonte
de planejamento, que corresponde ao período de tempo em que se deseja apurar

algum tipo de estatística, totaliza-se o custo assistencial da operadora de saúde.
Algumas operadoras têm serviços médicos verticalizados, o que adiciona alguma
complexidade adicional para aferir o custo total das mesmas, já que há a
considerar volume não desprezível de desembolso associado com parcelas fixas
de custo.
Uma operadora proprietária de um hospital arcará com seus ônus haja ou não
paciente internado.
Esses casos deverão ser criteriosamente examinados para decisão sobre o modo
de se incorporar as despesas decorrentes dessas unidades ao custo assistencial.
Ocorre que não são apenas esses tipos de custos que concorrem para o custeio
de um plano ou seguro de saúde.
Há despesas administrativas a considerar, tais como:
 Salários e encargos;
 Honorários de diretoria;
 Aluguel e/ou manutenção de imóveis;
 Material gráfico em geral;
 Comunicação (telefone, fax, correio, e-mail, etc.);
 Serviços públicos (água, luz, esgoto, lixo, etc.);
 Impostos.
As despesas com juros e taxas bancárias incorporam as despesas financeiras.
As despesas comerciais incorporam as comissões de vendas/corretagens,
despesas com vendas, publicidade e promoção.
A Ciência Atuarial, ordinariamente, trata as despesas não assistenciais na sua
forma global, através do uso de coeficientes, denominados de carregamento.
Não se poderia fechar o capítulo sem as observações críticas dos próximos
parágrafos.
O enfoque deste capítulo foi, basicamente, o da descrição de como se classificar
e apurar o custo histórico, isto é, o custo incorrido em algum momento do
passado.
Sob ponto de vista estratégico, o custo histórico só tem uma finalidade: o

aprendizado dos mecanismos que explicam sua variação ao longo do tempo,
para, a partir do pleno entendimento desses mecanismos, projetá-lo para o futuro.

10.2 A mensuração do custo per capita
O custo per capita, sob a visão retrospectiva e mutualista, corresponderia a se
distribuir o custo histórico, objeto do item anterior, entre os membros ativos do
grupo segurado.
Exemplificando, considere-se um grupo de 100 pessoas constituído no dia 1 de
outubro de um dado ano. Ao final de 12 meses, apurou-se o custo gerado por
esse grupo: R$ 50.000,00.
O custo per capita seria obviamente, R$ 50.000,00  R$ 500,00 por pessoa por ano .
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Isto seria verdadeiro se TODOS os componentes do grupo tivessem ingressado
nele na mesma data e lá permanecido os 12 meses integralmente.
Esta situação é extremamente difícil de se encontrar na prática.
Com efeito, nenhum grupo está imune às mudanças causadas por falecimento,
por saída decorrente de outras razões (mudança de estado, desemprego,
insatisfação, dentre outras).
Novos ingressos no grupo são uma constante, exceto quando a operadora ou a
seguradora decidem suspender suas operações.
Enfim, populações estacionárias mais representam exceção do que regra no
mundo real.
Considerar essas possibilidades introduz, tão somente, aumento da complexidade
aritmética, para apuração do grupo em relação ao qual se rateará o custo final.
Ilustrativamente, considere-se um grupo de 3 pessoas, que resolveram dividir
entre si os custos assistenciais de cada ano.
A tabela que segue apresenta os detalhes pertinentes desse conjunto hipotético
de indivíduos.

TABELA 1

Grupo hipotético com objetivo de dividir despesas médicas
CUSTO NO ANO DE
CÓDIGO

DA DATA

PESSOA

DE DATA

INGRESSO

DE

2000

SAÍDA
(Em R$)

100

01/jan/2000

Continua

R$ 10.000,00

110

01/out/2000

10/nov/2000

0,00

120

01/jan/2000

31/dez/2000

R$ 150,00

TOTAL

R$ 10.150,00

Não seria justo se dividir o total de R$ 10.150,00 igualmente entre as três
pessoas, já que tiveram tempos distintos de permanência no grupo.
A ideia é se determinar o tempo de permanência de cada um no grupo, como
mostrado na tabela 2.

TABELA 2
Tempos de permanência, em relação ao ano de 2000, de cada risco do
grupo hipotético de três pessoas
CÓDIGO

TEMPO

DA

PERMANÊNCIA

DE TEMPO

DE CUSTO NO ANO

PERMANÊNCIA

DE 2000

PESSOA (Em dias)

(Em anos)

(Em R$)

100

366

366
 1,002740
365

R$ 10.000,00

110

40

40
 0,109589
365

0,00

120

365

365
 1,000000
365

R$ 150,00

TOTAL

771

2,112329

10.150,00

O custo per capita, expresso na unidade composta pessoas.ano, será dado por:

custo per capita 

R$10.150,00
 R$ 4.805,122
2,112329

(A)

A tabela 3 demonstra a repartição das despesas por cada membro do grupo,
considerando o tempo em que cada membro esteve exposto ao risco:

TABELA 3
Repartição das despesas ocorridas no ano de 2000 entre os
membros do grupo hipotético de três pessoas
TEMPO
CÓDIGO DA PESSOA PERMANÊNCIA
(Em anos)

DE

VALOR POR PESSOA.ANO
(Em R$)

100

366
 1,002740
365

1,002740  4.805,122  R$ 4.818,29

110

40
 0,109589
365

0,109589  4.805,122  R$ 526,59

120

365
 1,000000
365

1,000000  4.805,122  R$ 4.805,12

TOTAL

2,112329

R$ 10.150,00

É este conceito de divisão que norteia a metodologia de transferência de riscos,
em seu sentido amplo.
Vamos enxergar, agora, o exemplo apresentado sob a visão de uma operadora
de saúde.
O grupo de três pessoas corresponderia ao grupo exposto aos riscos cobertos e
contratados.
Note-se que o tempo total de permanência (2,112329), expresso em anos, é
menor do que o total de membros do grupo (três). Só ocorrerá a igualdade entre
essas duas grandezas, quando cada elemento do grupo estiver exposto por todo
o período de análise78.
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Período de análise corresponde ao intervalo de tempo, em relação ao qual se pretenda apurar
as estatísticas de análise ou avaliação.

A variável que representa a população exposta combinada com o tempo de
permanência expresso em pessoas.ano recebe o nome de exposição.
O custo per capita recebe o nome de prêmio de risco, qual seja o valor que
deveria ter sido cobrado de cada pessoa.ano para reunir recursos suficientes para
financiar unicamente os custos assistenciais.
No cotidiano do segmento da saúde suplementar o cálculo ainda acrescenta
outras complexidades.
Tal é o caso, quando se considera a presença das carências.
Como todos sabem, carência é o intervalo de tempo, durante o qual o cliente do
plano de saúde não tem cobertura para os eventos indicados no instrumento
contratual, obrigando-se, todavia, com o pagamento da contraprestação
pecuniária ajustada no contrato.
Suponha-se um contrato que estipule as seguintes carências:
 Consultas: 30 dias;
 Internações : 180 dias.
Vamos considerar o grupo representado pelas informações da tabela 1 e calcular
as exposições aos riscos de consultas e internações de cada um dos três
contratantes.
TABELA 4
Exposições de consultas e internações consideradas as carências
correspondentes – período de análise: ano de 2000
CÓDIG
O
DA
PESSO
A

100

110

EXPOSIÇÃO

DATA
DE

DATA

INGRESS

DE SAÍDA

Consultas

Continua

366  30
 0,920548
365

Internações

O

01/jan/200
0
01/out/200

10/nov/200

40  30
 0,027397
365

366  180
 0,509589
365
40  180
 0  0,000000
365

CÓDIG
O
DA
PESSO
A

120

EXPOSIÇÃO

DATA
DE

DATA

INGRESS

DE SAÍDA

Consultas

Internações

O
0

0

01/jan/200

31/dez/200

0

0

TOTAL

365  30
 0,917808
365

365  180
 0,506849
365

1,865753

1,016438

O cálculo do custo per capita (prêmio de risco), nesse caso, já exigiria que o custo
total fosse apresentado com idêntica segmentação: consultas e internações.
Vamos admitir o cenário mostrado na tabela 5.

TABELA 5
Exposições e custos de consultas e internações
CÓDIGO EXPOSIÇÃO

CUSTO EM R$

DA
PESSO

Consultas

Internações

A

100

366  30
 0,920548
365

110

40  30
 0,027397
365

120

365  30
 0,917808
365

TOTAL

1,865753

366  180
 0,509589
365

Consulta

Internaçõe

s

s

R$

R$

500,00

9.500,00

40  180
 0  0,000000
0,00
365

365  180
 0,506849
365

1,016438

R$
150,00

0,00

0,00

R$

R$

650,00

9.500,00

O custo per capita (ou prêmio de risco) para consultas seria dado por:

Enquanto o prêmio de risco de internação seria dado por:

O custo per capita total seria dado por:

Comparando-se esse resultado com o identificado por (A)79, percebe-se a imensa
influência da carência.
Em outras palavras, se existirem carências e a operadora as desprezar em seus
cálculos, poderá estar cavando sua própria sepultura.
Na prática, como dito anteriormente, os custos assistenciais costumam ser
classificados segundo seu respectivo código da AMB.
A quantidade de códigos se aproxima de 5.000, quando olhada separadamente
cada versão divulgada pela Associação Médica Brasileira.
Em princípio, a variável exposição se apura por evento indenizável, combinado
com a eventual existência de carências, devidamente considerados os fatores de
risco.
Desnecessário maiores comentários, para deixar perceptível que o custo per
capita ou prêmio de risco – como preferem os atuários – será elemento de
importância ímpar, no processo de monitoração dos produtos, sob o ponto de
vista de suficiência do preço de venda.
A tabela 6 é uma réplica da tabela 5, incluindo, apenas, a quantidade de eventos
ocorridos durante o período de análise.
Apurar-se-á, novamente, o prêmio de risco usando dois novos conceitos: o da
frequência de utilização com o custo médio do procedimento.
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Cerca de R$ 4.805,12.

Pelo exame da tabela 6, tem-se:
 Quantidade total de consultas no período de análise: 6;
 Quantidade total de internações no período de análise: 2;
 Custo total das consultas no período de análise: R$ 650,00;
 Custo total das internações no período de análise: R$ 9.500,00

TABELA 6
Exposições, quantidades de consultas e de internações e respectivos
custos
CÓDIG

EXPOSIÇÃO

QUANTIDADE

CUSTO EM R$

DA

Consult

Internaçõ

Consult

Internaçõ

Consult

Internaçõ

PESSO

as

es

as

es

as

es

5

2

O

A

100

0,920548 0,509589

110

0,027397 0,000000

120

0,917818 0,506849

500,00
0

0

0,00

1

0

R$
150,00

6
TOTAL

R$

2

1,865753 1,016438

R$
650,00

R$
9.500,0
0
0,00
0,00
R$
9.500,0
0

A frequência de utilização de consultas será dada por:

Analogamente, a frequência de utilização de internações será dada por:

Os custos médios de consultas e internações são os seguintes:

Os prêmios de risco apresentam-se a seguir:

O prêmio de risco total será a soma dos prêmios de risco de cada procedimento
(ou grupo de procedimentos).
Note-se que os resultados conferem com os antes calculados.

11. A prática da formação de preços em planos de saúde e seus
reajustamentos/reprecificações
Como anteriormente mencionado, a formação de preços de produtos em geral é
uma tarefa multidisciplinar.
Nos casos de produtos sujeitos à regulação do Estado, a multidisciplinaridade é
absolutamente essencial, conforme se depreenderá da leitura dos próximos
parágrafos.
O trabalho de formação de preços de planos e seguros de saúde se inicia com o
estabelecimento dos eventos indenizáveis, os quais devem retratar necessidades
do mercado de demanda.
Verifica-se se tais eventos podem ser considerados como riscos seguráveis.
Um risco segurável80 deve atender os seguintes requisitos:
 Ser possível;
 Futuro; e

80

Dicionário de Seguros – FUNENSEG/IRB – 1996.

 Incerto (salvo no seguro de vida onde a incerteza diz respeito ao momento
da ocorrência da morte).
Nestas alturas dos acontecimentos vale a pena transcrever o artigo 757 do Novo
Código Civil81, com nosso destaque:
Art.757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra
riscos predeterminados.

De acordo com o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2 a Edição
Revista e Ampliada da Editora Nova Fronteira), predeterminar significa
“Determinar com antecipação: predeterminar o resultado de uma partida de
futebol.” Ou seja, o rol de eventos indenizáveis deve ser estabelecido previamente
e antes da cobrança do prêmio.
Concomitante com a confecção do rol de eventos indenizáveis cria-se o conjunto
de riscos excluídos, assim como se haverá algum tipo de limitação, associada a
um ou mais dos eventos que compõem o conjunto de eventos indenizáveis.
O conjunto constituído pelos eventos indenizáveis, riscos excluídos e limitadores
de utilização são submetidos ao crivo da área jurídica, para avaliar sobre a
existência de aspectos que colidam com a lei ou com a jurisprudência.
Em paralelo, equipe com conhecimento de prática médica varre o rol de
procedimentos com múltiplos objetivos, dentre os quais se destaca:
 Avaliação da operadora dispor dos recursos técnicos necessários para
executar cada um dos procedimentos;
 Quando a operadora não dispõe desses recursos, estabelece-se rota
alternativa, com avaliação dos custos associados;
 Investigação de diferenciais de atendimento para os procedimentos
elencados.
Logo após este estágio, concebe-se o texto do contrato que regerá o plano (ou
produto) de saúde.

81

o

Lei n 10406, de 10/jan/2002.

Enquanto a equipe responsável pelo desenvolvimento de produto equaciona as
opções de distribuição, o setor de atuária inicia o exercício de determinação do
prêmio de risco.
Duas situações clássicas podem confrontar o atuário:
 A operadora dispõe de experiência de sinistros; ou
 A operadora não dispõe de experiência de sinistros.
No primeiro caso, cabe ao atuário verificar se as estimativas proporcionadas pela
experiência de sinistros da própria operadora possuem credibilidade estatística.
Uma estimativa possui credibilidade estatística quando o tamanho da amostra
empregado no processo de estimação é considerado estatisticamente suficiente.
Quando o tamanho da amostra for considerado estatisticamente insuficiente a
operadora deverá se valer de informações colaterais para robustecer as
estimativas.
Evidentemente que quando a operadora não dispuser de experiência própria de
sinistros terá, também, que recorrer a informações colaterais. Mas, o que seriam
as informações colaterais? A resposta evoluirá com os próximos parágrafos.
Principalmente nos Estados Unidos, a questão do tamanho da amostra influindo
na credibilidade das estimativas já era uma velha conhecida, na medida em que
muitos planos de saúde, tanto de maior porte quanto de menor porte, faliram ao
se aventurarem na expansão de sua participação de mercado, calcando o preço
de ingresso nos novos mercados unicamente na sua experiência de carteira.
Com o passar do tempo, o mercado norte-americano amadureceu na sua
percepção de que risco não se subsidia, assim como o processo envolvendo sua
estimação alcançava patamares de estabilidade muito em função do tamanho da
amostra.
Possivelmente inspirada nesse princípio atuarial, a ANS na resolução que instituiu
a nota técnica de registro de produto determinou:
Resolução da Diretoria Colegiada RDC 28, de 26/jun/2000
Art. 5º É vedado à operadora comercializar planos e
produtos cobrando valores de contraprestações pecuniárias
inferiores aos discriminados na respectiva Nota Técnica de
Registro de Produto protocolizada junto à ANS.

§ 1º Os valores mínimos para comercialização serão os da
coluna “K” (Despesa Assistencial Líquida por Exposto com
Margem de Segurança Estatística por Exposto) do Anexo IIB desta Resolução.

Paradoxalmente, os subsídios entre classes de riscos são institucionalizados
pelos normativos da ANS parcialmente reproduzidos a seguir.
Resolução CONSU n.º 06 (publicada no DO nº 211 - quarta
feira - 04.11.98)
Art. 1º Para efeito do disposto no artigo 15 de Lei 9.656/98,
as variações das contraprestações pecuniárias em razão da
idade do usuário e de seus dependentes, obrigatoriamente,
deverão ser estabelecidas nos contratos de planos ou
seguros privados a assistência à saúde, observando-se o
máximo de 07 (sete) faixas, conforme discriminação abaixo:
I - 0 (zero) a 17 (dezessete) anos de idade;
II - 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade:
III - 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos de idade;
IV - 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos de idade;
V - 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade;
VI - 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos de idade;
VII- 70 (setenta) anos de idade ou mais.

Art. 2º As operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde poderão adotar por critérios próprios os
valores e fatores de acréscimos das contraprestações entre
as faixas etárias, desde que o valor fixado para a faixa
etária prevista no inciso VII do art.1° desta Resolução, não
seja superior a seis vezes o valor da faixa etária prevista no
inciso I do art. 1° desta Resolução.
Resolução Normativa - RN N° 63, de 22/dez/2003
Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos
contratos de planos privados de assistência à saúde
firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar
o disposto nesta Resolução.
Art. 2º Deverão ser adotadas
observando-se a seguinte tabela:

dez

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

faixas

etárias,

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;
IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;
X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de
faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas
as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas
não poderá ser superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas.

O reconhecimento das limitações estatísticas em operadoras de menor porte
motivou a criação dos rating bureaus nos Estados Unidos.
O termo rating bureau não é mais empregado naquele país.
As

seguradoras,

HMO82

e

entidades

assemelhadas

aderem

a

essas

organizações, que coletam os cadastros e experiências de sinistros dos
segurados, clientes das aderentes, através das próprias aderentes.
Tais dados são consolidados e devolvidos para as empresas aderentes, a partir
dos quais elas têm uma nítida visão dos custos assistenciais do mercado em
contraste com seu próprio custo.
A credibilidade estatística das estimativas geradas sobre a base de dados global
é mais robusta do que a das estimativas baseadas nos dados de cada informante
isoladamente.
Outros serviços são prestados por essas organizações, sendo as mais
conhecidas as seguintes:
 Insurance Services Office (www.iso.com); e
 Medical Information Bureau (www.mib.com).
Em resumo, superada a etapa de concepção de produto e de verificação de seus
aspectos legais, a área atuarial passa a se preocupar com a formação do preço
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de venda (prêmio comercial ou contraprestação pecuniária, esta última na
linguagem da ANS).
Como visto, duas situações costumam ocorrer:
 A operadora dispõe de experiência de sinistro; ou
 A operadora não dispõe de experiência de sinistro.
Na primeira situação, verifica-se se a experiência de sinistro permite produzir
estimações com credibilidade estatística.
Caso negativo, fontes adicionais de informação são consultadas (os rating
bureaus, por exemplo).
Uma situação bem peculiar é quando a informação não se encontra disponível
nem no bureau nem na cessionária dos riscos.
Novos procedimentos ou procedimentos ainda não cobertos pelo mercado são
exemplos típicos que ilustram a indisponibilidade da informação, por razões
óbvias.
Nesses casos, recorre-se a fontes externas de estatísticas.
Nos Estados Unidos, as fontes externas mais comumente utilizadas são a U.S.
Department of Health & Human Services, U.S. Census Bureau, CDC – Centers for
Disease Control and Prevention, afora fontes com dados estaduais.
Nos casos de reajustamento de preços de planos sempre há uma experiência
estatística, associada ao período imediatamente anterior ao do reajuste pleiteado.
Dificuldades emergem, quando no processo de reajuste verificam-se alterações
estruturais na matriz de oferta, envolvendo a introdução de novos procedimentos
ou de modificações na rede credenciada.
Quando, finalmente, estiverem superados os obstáculos citados, estima-se a
frequência de utilização e o valor médio de cada procedimento.
A etapa seguinte consiste na projeção das frequências de utilização e dos valores
médios de cada procedimento para o exercício fiscal seguinte, quando entrarão
em vigor os novos preços.

Desnecessário tecer maiores comentários sobre as incertezas que cercam tais
projeções, influenciáveis por fatores climáticos, meio ambiente, tipo de vida dos
indivíduos, idade, sexo, dentre outros fatores.
As projeções costumam estar apoiadas em métodos de previsão de complexidade
variável, que podem envolver desde modelos econométricos, combinados ou não
com projeção de cenários, até matrizes de transição.

12. Formação de preços no Brasil e o impacto qualitativo das resoluções
normativas emitidas pela ANS
O rating bureau brasileiro, com operações comerciais iniciadas em abril de 2010,
descontinuou suas operações cinco anos depois, pelo baixo nível de adesão das
operadoras.
Isto quer dizer que o processo de formação de preços, no país, apoia-se quase
que, exclusivamente, nas informações detidas pelas próprias operadoras de
saúde, que acabam, na sua grande maioria, por gerar estimativas com baixa
credibilidade estatística, consequente de tamanhos amostrais insuficientes.
Cenário mais turvo ocorre quando a operadora decide ingressar num segmento,
estranho a sua atuação histórica, como por exemplo, em outra região, seja
municipal ou estadual.
Pelo ângulo metodológico, o Brasil acompanha o padrão internacional ao usar o
sistema de repartição simples, excetuando raras exceções, que empregam o
sistema de repartições de capitais, produzindo resultados bem próximos do
primeiro sistema, como decorrência do curto período temporal usado nas
projeções.
As resoluções normativas de alteração do rol obrigatório vigente tornam
obrigatória a cobertura de vários procedimentos assistenciais, até então não
cobertos pelas operadoras e seguradoras de saúde.
Informações estatísticas sobre essas coberturas – sobretudo no segmento das
operadoras de pequeno e médio portes – sequer estão presentes nas suas bases
de dados, implicando na necessidade de se socorrer de fontes externas para

estimação dos inevitáveis aumentos de custos, nos quais incorrerão praticamente
a totalidade de operadoras e seguradoras.
As fontes brasileiras ou não possuem o dado devidamente segregado – caso do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – ou o dado não é confiável, seja
porque há problemas na sistemática de classificação e registro, seja porque há
demanda reprimida em magnitude de difícil avaliação.
É o caso das informações disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS,
sobre o qual são desnecessárias observações adicionais.
Não há o que se discutir – em que pese o disposto anteriormente – sobre o
inevitável aumento de custos em que incorrerá o mercado de saúde suplementar
pela imposição unilateral de novas coberturas.
Adicionalmente há uma quebra de paradigma ao não se permitir que as
operadoras de saúde revisem seus preços, para que os mesmos reflitam
antecipadamente – como recomenda a boa técnica – os impactos a serem
aportados por garantias antes não concedidas e, portanto, não consideradas nos
exercícios atuariais pregressos de fixação de preços de vendas (ou prêmios
comerciais ou contraprestações pecuniárias ou ainda mensalidades).
Adiante será mostrada a discrepância entre dados disponibilizados pelo SUS e
pela ANS.

13. Estimação do impacto atuarial da RN 167
Paulo Wienhage e Francisco Antonio Bezerra, no estudo intitulado "O Impacto da
Resolução Normativa 167 sobre as Operadoras de Planos de Saúde", avaliaram
os reflexos da referida resolução em 50 cooperativas médicas do sistema
Unimed, concluindo que o aumento do custo per capita durante o 2008 atingiu:
 Cerca de 11% na região Norte;
 7,82% na região Sudeste;
 Ao redor de 1% na região Sul.
Em

estudo

interno,

realizado

pela

Ícone

Consultoria,

em

23/03/2010,

considerando uma população de 1.534.042 vidas, distribuídas entre os Estados
do Pará, Ceará, Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal,

apurou-se um impacto desprezível, tomado como período de análise o intervalo
de 01/04/2008 a 31/03/2009.
Os resultados antes apresentados evidenciam, como indicado pelo bom senso, a
existência de diferenças - que podem ser significativas - entre as ofertantes de
planos e seguros de saúde, razão bastante e suficiente para que exista
tratamento individualizado, escorado nos modelos de atuação de cada ofertante.

14. Estimação do impacto atuarial da RN 211
Como se deixou antever, o segmento da saúde suplementar não dispõe de
estatísticas sobre utilização regular e continuada dos procedimentos incluídos
pela Resolução Normativa RN 211, exceto quando tais procedimentos foram
cobertos em caráter excepcional, por conta de liminares expedidas pelo Poder
Judiciário, ou por oferta de produtos com coberturas ampliadas.
No caso da inexistência de estatísticas próprias, a fonte natural para busca
desses elementos seria o Sistema Único de Saúde - SUS, através do Datasus.
Ocorre que as informações estatísticas do SUS além de não estarem certificadas
por entidade independente sofrem do efeito da demanda reprimida e,
possivelmente, apresentam erros substantivos de classificação.
Em português direto, as estatísticas do SUS carecem de confiabilidade e, quando
comparadas com as estatísticas do segmento da saúde suplementar, ficam em
patamares absurdamente inferiores.
Os motivos dessas discrepâncias não serão discutidos neste texto.
As tabelas 7 e 8 demonstram as discrepâncias antes citadas.
Enquanto no âmbito do SUS a população compareceu cerca de 2,5 vezes em
consultas no ano de 2005, na saúde suplementar esse valor, também em 2005,
variou de 4,34 a 5,79, representando esse último valor as idas a consultas
médicas em planos individuais e familiares.
Uma diferença de “apenas” 131,6% contabiliza-se entre o dado do SUS e o dos
planos individuais!

Diante dessa lacuna, a única solução foi recorrer aos dados dos mercados norteamericano e canadense, pela facilidade de acesso a estatísticas consolidadas.
Os dados mais segregados pertencem às organizações www.iso.com e
www.mib.com, aos quais os acessos são privativos dos aderentes.

TABELA 7
Número de consultas médicas (SUS) por habitante em anos alternados,
segundo região Brasil, 1995 a 2005
REGIÕES

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Brasil

2,2

2,3

2,3

2,4

2,5

2,5

Norte

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

2,0

Nordeste

1,9

2,1

2,1

2,2

2,3

2,2

Sudeste

2,6

2,6

2,7

2,8

2,9

2,9

Sul

2,1

2,0

2,1

2,4

2,4

2,3

Centro-Oeste 2,3

2,1

2,1

2,4

2,4

2,4

FONTE: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Ambulatoriais
do SUS (SIA/SUS)

NOTA: Em novembro de 1999 houve modificação da Tabela de Procedimentos do
SIA/SUS, alterando as categorias de consultas médicas, o que deve ser
considerado em comparações temporais. As categorias utilizadas em períodos
anteriores e posteriores a novembro de 1999 constam do Anexo I deste capítulo.

TABELA 8
Frequência média de utilização, segundo tipo de vento de assistência
médica e tipo de contratação do plano (Brasil - 2002 - 2006)
TIPODE EVENTO E TIPO DE 2002

2003

2004

2005

2006

CONTRATAÇÃO
Consultas médicas
Individual e familiar

5,93

5,68

5,74

5,79

5,95

Coletivo com patrocinador

4,29

4,19

4,20

4,34

4,51

Coletivo sem patrocinador

5,19

5,21

5,40

5,32

5,33

Individual e familiar

0,25

0,23

0,22

0,20

0,22

Coletivo com patrocinador

0,18

0,18

0,17

0,16

0,16

Coletivo sem patrocinador

0,23

0,23

0,22

0,19

0,20

Individual e familiar

10,01

9,53

9,89

11,85

12,17

Coletivo com patrocinador

6,63

6,80

7,16

8,54

8,83

Coletivo sem patrocinador

9,36

9,62

9,69

11,67

12,16

Individual e familiar

0,97

1,11

1,23

1,53

1,74

Coletivo com patrocinador

0,64

0,77

0,91

1,10

1,26

Coletivo sem patrocinador

1,08

1,15

1,29

1,46

1,79

Individual e familiar

1,21

1,13

1,13

0,85

0,92

Coletivo com patrocinador

0,96

0,91

0,88

0,74

0,78

Coletivo sem patrocinador

1,11

0,97

0,94

0,81

0,87

Internações

Exames complementares

Terapias

Outros

atendimentos

ambulatoriais

FONTE: Sistema de Informações de Produtos - SIP -ANS/MS-04/2007

As estimativas serviram-se das seguintes fontes:
 Medical Services Plan

MSP - Fee-For-Service Payment Analysis 2004/2005-2003/2009
Health System Planning Division
Ministry of Health Services
British Columbia
 Health, United States, 2009 with Special Feature on Medical Technology
U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention
National Center for Health Statistics
Os passos adotados encontram-se descritos na sequência.
Os procedimentos que se identificam com os procedimentos adicionais
contemplados na RN 211 foram segregados e seus custos totalizados.
A soma desses custos foi comparada com o custo total, que pode conter
procedimentos não integrantes do rol obrigatório, como consequência de
diferenças na terminologia.
Os custos dos procedimentos previstos na RN 211 representam 5,7% do custo
total, considerada a experiência de sinistro canadense.
Talvez, no Canadá se possa contabilizar alguns ganhos de escala, relativamente
ao Brasil, que leva desvantagem na aquisição de equipamentos de última
geração, sempre penalizada pela taxa cambial e custos acessórios, que chegam
a encarecer as importações em cerca de 70% a 80%.
Se assim for, o percentual de 5,7% estará subestimado para a realidade do Brasil.
Não custa observar que o percentual obtido é relativo, englobando as vantagens e
desvantagens próprias ao mercado externo, neutralizando, assim, a maioria das
críticas que se possam levantar para a adoção desse mesmo percentual para o
caso brasileiro.
É evidente que a necessidade de majoração, função dos procedimentos incluídos
através da RN 211, será distinta para cada operadora, como decorrência de uma
grande série de fatores, dentre os quais se destaca o fator regional.

No caso de operadoras de menor porte, o impacto tenderá a superar a marca dos
5,7%.
Antes da apresentação das conclusões finais, vale a pena apreciar o custo de
alguns dos novos procedimentos, incorporados pela RN 211 (ver tabelas 9 e 10).

TABELA 9
Preço do pet scan segundo instituições selecionadas
PROCEDIMENTO PRESTADOR

MÊS/ANO

VALOR

Pet

Abril/2009

R$

scan

corpo Fundação Zerbini

inteiro
Pet

scan

1.782,68
corpo Fundação Zerbini

Junho/2009

R$

inteiro
Pet

scan

1.782,68
corpo Fundação Zerbini

Agosto/2009

R$

inteiro
Pet

scan

1.782,68
corpo Fundação Antonio Prudente

Setembro/2009

inteiro
Pet

scan

1.700,00
corpo Associação

inteiro
Pet

scan

Sanatório

Sírio Outubro/2009

Hospital do Coração
corpo Fundação Zerbini

scan

R$
3.739,68

Novembro/2009 R$

inteiro
Pet

R$

1.782,68
corpo Fundação Zerbini

Dezembro/2009 R$

inteiro

1.782,68

FONTE: SABESPREV

TABELA 10
Preço do pacote para transplante autólogo de medula óssea segundo
instituições selecionadas
PROCEDIMENTO

PRESTADOR

MÊS/ANO

VALOR

Pacote para transplante de
medula óssea autólogo – GRAAC

Dezembro/2008

honorários
Pacote para transplante de Bio

Sana's

medula óssea autólogo – Serviços Médicos Janeiro/2009
honorários
Pacote para transplante de
medula óssea autólogo –
honorários

S/S Ltda
São

Camilo

Pompéia

Novembro/2009

R$
80.000,00

R$
45.100,21

R$
69.000,00

FONTE: SABESPREV

Pelo ângulo da boa técnica atuarial, não se justifica que os preços dos produtos
oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde não
sejam instantaneamente majorados em pelo menos 5,7%, já que:
 Houve incorporação de riscos não considerados no processo original de
formação de preços dos planos;
 O pagamento do risco antecede a assunção do mesmo pela eventual
cessionária.

15. Estimação do impacto atuarial da RN 338
Em 28/09/2016, utilizando as informações estatísticas de operadora regional, com
pouco mais de 106 mil vidas, observamos que o impacto sobre o prêmio de risco
foi superior a 10%, quando considerados os procedimentos incluídos pela RN
338.
A seguir as principais estatísticas atuariais:
Frequência de sinistros em base anual não considerados os R$
eventos do rol

18,0531

Severidade sem considerar os eventos do rol

R$ 77,69

Prêmio de risco anual sem considerar os eventos do rol

R$

1.402,58
Frequência de sinistros exclusivamente dos eventos do rol

0,18296

Severidade exclusivamente dos eventos do rol

R$
859,04

Prêmio de risco anual considerando exclusivamente os eventos R$
do rol

157,17

16. Conclusões e observações finais
A violação dos princípios do sistema financeiro-atuarial da repartição simples,
quando a ANS revogou na prática o instituto da revisão técnica 83, produziu quase que instantaneamente - sua vítima principal: o consumidor.
Com efeito, os ofertantes de planos individuais e familiares - principalmente as
seguradoras - abandonaram o mercado, sendo também seguidas pelas
operadoras de saúde de maior porte.
Mesmo presentes em uma mesma região geográfica, cada operadora é única, e,
por este motivo, é imperioso que receba tratamento diferenciado.
Nem estamos nos referindo à óbvia distinção que existe entre a odontologia e os
planos médicos, timidamente reconhecida pelo arcabouço regulatório.
Os termos "reajuste" e "revisão" de preços, sob a ótica atuarial, ainda não é bem
absorvido pelo Poder Judiciário, razão pela qual devem ser substituídos pela
expressão "reprecificação"84.
As inconformidades apontadas neste estudo já foram reportadas à Agência
Nacional de Saúde Suplementar85 e ao Ministério da Fazenda86, enfatizado o
aspecto prospectivo, inerente à atividade securitária, onde estão inseridas as
operadoras de saúde, na qualidade de seguradoras virtuais.

83

No segmento dos seguros gerais o termo empregado é "revisão tarifária".
Esta recomendação foi originada com encontro mantido com o advogado Dr. Ricardo Ramires,
sócio do escritório Advocacia Dagoberto.
85
Ofício recebido pela ANS em 24/07/2018.
86
Ofício datado de 27/09/2018, dirigido para Coordenação Geral de Inovação, Indústria de Rede e
Saúde - COGIS.
84

O Poder Legislativo compartilha do desconhecimento atuarial característico desta
atividade econômica, em que pese os inúmeros projetos de lei tramitando naquela
Casa, os quais, ao afrontarem a boa técnica atuarial, poderão jogar no colo do
SUS a população hoje atendida pelos planos e seguros de saúde, totalizando
mais de 47 milhões de almas.
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Gestão de Riscos e a gestão da crise da Covid-19
MOURA E SOUZA, Marcos Lucio de*

Resumo
O propósito desse artigo é mostrar como conceitos e procedimentos preconizados
pela Gestão de Riscos podem melhorar os resultados dos programas de gestão
de crises, tanto futuros como este em pleno curso nesta crise da Covid-19.
Apenas os aspectos gerenciais das ações destinadas a controlar a evolução das
pandemias em geral e da Covid-19 em particular são questões analisadas neste
artigo. Ações médicas ou teorias científicas relacionadas a pandemias estão fora
de seu escopo.

Palavras-chave: Gestão de Riscos. Covid-19.

ABSTRACT
The purpose of the article is to show how concepts and procedures advocated by
Risk Management can improve the results of programs intending the management
of crises, those to come and the current one linked to Covid-19.
Only the managerial aspects of actions aimed at controlling the evolution of
pandemics in general and Covid-19 in particular are issues in this article. Medical
actions or scientific theories related to pandemics are out of its scope.

_____________________________
*Engenheiro, pós-graduado em administração industrial, foco em riscos; professor, pesquisador e
consultor em Gestão de Riscos; ex-presidente da ABGR; fundador e ex-presidente da ANSP e
atual coordenador da Cátedra de Gerência de Riscos.

1. Introdução
O mundo está vivendo talvez a pior crise pandêmica de que se tem notícia.
Embora seu surgimento fosse previsível, nenhum país jamais esteve preparado
para ela. Como prova disso os Estados Unidos, maior economia do planeta e
onde se encontram muitos dos melhores cientistas e pesquisadores do mundo, foi
o país mais impactado.
Gerir essa crise tem sido desafio sem precedentes para todos os governantes.
Uma das razões das dificuldades enfrentadas é que os processos vigentes de
gestão de crises se baseiam normalmente em informações, critérios, planos de
emergência e de contingência estabelecidos por programas de gestão de riscos
elaborados a partir de estimativas que, na falta de melhor nome, podem ser
denominadas conservadoras. Esses programas – tanto de organizações
empresariais como governamentais – estão focados em riscos relacionados às
operações normais dessas organizações, não envolvendo considerações sobre
riscos externos da magnitude dessa pandemia que ora assola o mundo. Daí que
os programas de gestão de crises que vêm sendo implementados (tanto no Brasil
como na maioria de outros países) não contam com medidas de emergência e
contingência contra a Covid-19, pela simples razão de o risco de uma pandemia
dessa magnitude não ter sido considerado na elaboração de nenhum desses
programas.
Outro fator a pesar na situação foi que a realização do risco da pandemia (isto é,
sua efetiva ocorrência, não a possibilidade de sua ocorrência) impactou
simultaneamente as organizações públicas e privadas, todas igualmente
despreparadas para fazer frente ao quadro de contaminações e mortes em larga
escala.
Que condições teriam sido ideais para combater essa crise com eficiência?
A resposta é: uma integração harmônica dos programas de gestão de riscos de
todas as organizações sob uma coordenação única de forte, competente e
respeitável liderança.
Mas não foi isso que se viu. Quase tudo o que a duras penas se tem conseguido
de positivo em termos de ações preventivas e paliativas nessa crise é resultado
de comprometimento, iniciativa, criatividade e disposição de homens e mulheres

que chegam a colocar em risco as próprias vidas.
Esse artigo tem por objetivo mostrar como os conhecimentos que integram um
campo de trabalho especializado, denominado Gestão de Riscos podem melhorar
os resultados dos programas de gestão de crises em futuras crises, ou ainda
mesmo nesta da Covid-19.
Esse artigo está estruturado em cinco partes.
Na Parte I analisam-se os objetivos da medida de isolamento social sob dois
enfoques, um imposto por um plano de gestão de crise puro e simples, outro
sob o enfoque da Gestão de Riscos, encerrando-se com uma exposição das
consequências de cada um desses dois enfoques. Na Parte II apresentam-se
considerações fundamentais sobre o vocabulário da Gestão de Riscos e suas
conexões com uma gestão da crise da Covid-19.
A Parte III discorre sobre a preparação para o enfrentamento de uma pandemia
utilizando diretrizes da Gestão de Riscos. Fazem-se algumas considerações
sobre os fatos que estão tendo lugar durante a execução do atual plano de
gestão de crise. A Parte IV expõe algumas sugestões de melhoria na execução
do atual plano de gestão de crise a partir das possíveis razões que levam a
evolução das curvas de contágio e de mortes a permanecer estáveis por longo
tempo em patamares elevados. A Parte V faz uma caracterização do que vem
sendo denominado “o novo normal” e apresenta uma contribuição destinada a
orientar as relações entres seres humanos no futuro imediato.

2. Isolamento social
2.1. Enfoque do plano de gestão de crise puro e simples
Em todos os países do mundo o isolamento social tem sido recomendado pelos
planos regionais de gestão de crises como medida mais eficiente para conter a
evolução

da

contaminação

pelo

coronavírus.

Cabem,

todavia,

duas

considerações sobre a implementação dessa medida.
A primeira consideração refere-se aos objetivos do isolamento social.
A preocupação inicial das autoridades sanitárias foi buscar evitar o colapso da
infraestrutura médico-hospitalar no atendimento à população. Daí o objetivo

primordial do isolamento social, inclusive no Brasil, ter sido o de buscar o
achatamento da curva de evolução do número de contágios, de modo a manter
o número de pessoas contaminadas dentro da capacidade instalada de
atendimento da estrutura médico-hospitalar existente. A expectativa era que a
partir do momento em que a curva de contágio alcançasse um nível de
estagnação seguida de redução do número de contágios poderia se dar início
ao processo de relaxamento (flexibilização) do isolamento.
Considere-se que, nessas condições, as únicas informações vistas como
relevantes para orientar o processo de relaxamento do isolamento eram a
redução progressiva do número de contaminados e de óbitos e a
disponibilidade de leitos específicos nos hospitais. A rigor essas informações
não são suficientes uma vez que, sem saber se o efetivo controle da evolução
da contaminação foi efetivamente conseguido, o risco de recrudescimento da
contaminação seria bastante elevado, com possibilidade de resultados
desastrosos. Seriam, portanto, necessárias informações adicionais que
pudessem garantir o relaxamento seguro (flexibilização) do isolamento.
A segunda consideração refere-se à relação entre isolamento social e
retomada das atividades econômicas.
O fechamento de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços – os
mais afetados pelas medidas de isolamento social – e a consequente
reabertura fazem parte de uma mesma dinâmica. Não há como planejar a
execução da primeira medida – o isolamento social – sem considerar a
execução da segunda – a reabertura dos estabelecimentos. Como são
processos sequenciais, durante a execução da primeira medida deve estar
prevista a geração de informações adequadas para orientar a execução da
segunda. Não é aceitável, portanto, a flexibilização das regras de isolamento
sem que tenham sido resolvidos os problemas que deram causa ao isolamento.
Ocorre, todavia, que a regra geral em muitos lugares tem sido – e até certo
ponto continua sendo – a de permitir a retomada das atividades e aguardar as
consequências.

Como

isso

tem

levado

a

consequências

adversas

(recrudescimento do número de contaminados e de óbitos), é lícito perguntar:
Pode um gestor público que autorize a reabertura das atividades econômicas
sem levar em conta o aconselhamento de cientistas, médicos e profissionais

especializados sobre os riscos de aumento do contágio ser responsabilizado
pela morte de pessoas e pelas sequelas permanentes nos sobreviventes que
venham a ocorrer como resultado da reabertura? Essa pergunta deveria ser
objeto de preocupação sobretudo dos governadores e prefeitos, posto que são
eles que têm autonomia para decidir sobre que atividades econômicas podem
ser reativadas ou vetadas no período da pandemia. Têm os governadores e
prefeitos autoridade para expor a risco as vidas dos cidadãos? Não estarão
governadores e prefeitos incorrendo em crime de responsabilidade?

2.2. Enfoque da Gestão de Riscos
Para a Gestão de Riscos os objetivos devem ir além de simplesmente buscar o
achatamento e progressivo declínio da curva de contágio. O que se deve levar
em conta é um conjunto de ações integradas envolvendo a minimização e a
eliminação das consequências do isolamento social. Ou seja, os objetivos
devem ser:
–

Achatamento e declínio da curva de contágio,

–

Redução da duração da paralisação das atividades econômicas,

–

Minimização dos impactos econômicos sobre as organizações,

–

Minimização do risco de recrudescimento do contágio após a

retomada das atividades econômicas.
Note-se que são objetivos mais amplos dentro de um pacote único. Isso
significa que a implementação da medida de isolamento social deve estar
associada a um conjunto de outras medidas que devem ser introduzidas antes,
durante e após a decretação do isolamento social, de modo a viabilizar todos
esses objetivos, evitando postergá-los ou improvisar ações quando for a hora
de implementá-los.
Essa análise mostra que, como determinada pelas autoridades públicas, a
medida de isolamento social se restringiu a salvaguardar a viabilidade da
infraestrutura médico-hospitalar dos serviços públicos de saúde, não levando
em conta seu impacto sobre as atividades econômicas. Essa omissão deu
causa a discussões e polêmicas entre empresários, políticos, cientistas,

médicos e especialistas. Quaisquer programas de gestão de crises devem
observar as diretrizes de um programa de Gestão de Riscos, posto que este
tem entre seus objetivos a minimização dos impactos das crises sobre as
organizações de qualquer natureza, públicas ou privadas.

3. Vocabulário fundamental para aplicação da Gestão de Riscos à crise da
Covid-19
A Gestão de Riscos faz uso de palavras e expressões que visam a economia
de pensamento (no sentido de síntese de discursos). Essas palavras e
expressões se apresentam a seguir, para ajudar na compreensão dos
argumentos centrais desse artigo. Feito isso, faz-se uso dessas palavras e
expressões para aplicação da Gestão de Riscos à gestão da crise da Covid-19.
RISCO é o primeiro vocábulo fundamental para a Gestão de Riscos.
Risco é qualquer acontecimento potencial contrário à intenção de um projeto.
Entende-se por risco a possibilidade de ocorrência de um provável
acontecimento externo à intenção do projeto ou de um possível desvio em
alguma ação planejada como necessária para a intenção do projeto. Esses
acontecimentos e desvios podem perturbar de várias maneiras a consecução
de um objetivo, ou mesmo inviabilizá-lo.
No caso que interessa nesse artigo, dois são os projetos mais importantes: (a),
o projeto de vida das pessoas, que pretendem vivê-la longa e saudável; (b) o
projeto de prosperidade das nações, que pretendem evoluir, crescer, proteger
os cidadãos e lhes dar melhores condições de vida.
A crise provocada pela Covid-19 se constitui num acontecimento contrário a
esses dois objetivos.
Outro vocábulo fundamental é CONSEQUÊNCIA.
“Consequência é qualquer fato indesejado resultante da realização do risco 87

87

Realização do risco é a ocorrência efetiva do evento ou condição indesejável.

ou da implementação de medidas para seu controle ou de ambos”. 88 No que
tange ao assunto tratado nesse artigo, algumas consequências são: (a) morte
do indivíduo contaminado; (b) aumento do número de indivíduos contaminados;
(c) interrupção das atividades econômicas decorrente de ações de controle do
risco de contaminação; (d) sobrecarga dos serviços de atendimento a
indivíduos contaminados.

88

Como se depreende da própria conceituação, a consequência que exige atenção na Gestão

de Riscos é a consequência adversa, indesejável e fonte de prejuízo para a intenção do
projeto.

Postos os vocábulos, apresentam-se as expressões.
Uma expressão fundamental para a Gestão de Riscos é FATOR DE RISCO.
“Fator de risco é todo elemento ou condição que determina a presença de um
risco em um ambiente específico”.
Outra maneira de conceituar fator de risco é a de considerá-lo elemento ou
condição cuja participação assegura a deflagração de um acontecimento
potencial contrário ao objetivo de um projeto.
No caso que interessa nesse artigo, os elementos que devem ser considerados
como fatores de risco são: (a) o hospedeiro do vírus, o ser vivo portador do
vírus; (b) coronavírus, o vírus propriamente dito; (c) indivíduo exposto, a
pessoa suscetível à contaminação; (d) distância relativa entre o vírus e o
indivíduo exposto.
A ausência de qualquer um dos três primeiros elementos em um ambiente
determina a inexistência do risco de contaminação nesse ambiente. Da mesma
forma, se a distância relativa entre o vírus e o indivíduo exposto for suficiente
para evitar o contato entre ambos, o risco deixa de existir para o indivíduo
exposto.
Outra expressão fundamental é AMBIENTE DE RISCO.
“Ambiente de risco é o espaço físico, perfeitamente delimitado, em
que se realizam as atividades necessárias à consecução de objetivos
definidos, espaço este sob o domínio de alguém que detém total
poder de decisão dentro dos limites desse espaço”.

De interesse para esse artigo são vistos como ambientes de risco (a) as
pessoas em termos de seus corpos; (b) as organizações, públicas e privadas,
em termos do espaço físico em que as pessoas desempenham as atividades
de trabalho; (c) o país.

Outra expressão fundamental é GESTÃO DE RISCOS:
“Gestão de Riscos é a função gerencial que tem por objetivo minimizar o
impacto decorrente da realização dos riscos sobre os resultados planejados”.
A Gestão de Riscos tem como atribuição fundamental planejar ações de
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controle sobre os fatores de risco e das possíveis consequências da realização
dos riscos.
As ações de controle são levadas a cabo em relação a recursos materiais,
humanos e financeiros, e também em relação a processos, atividades e
relacionamentos que sejam de necessidade para a consecução dos objetivos
do projeto organizacional.
Finalmente, a expressão PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS:
“Processo de Gestão de Riscos é o conjunto de atividades integradas e
interdependentes necessárias para a consecução dos objetivos da função da
Gestão de Riscos”.
O processo de Gestão de Riscos envolve (a) identificação de riscos; (b)
avaliação dos riscos identificados; (c) desenvolvimento de medidas de controle
de riscos; (d) definição de critérios de compartilhamento dos impactos
econômicos dos riscos; (e) controle do processo de gestão de riscos; (f) análise
crítica do processo.

4. Preparação de um plano de gestão de crise de acordo com a Gestão de
Riscos
O desafio com que os coordenadores do programa de gestão de crise da
Covid-19 se defrontaram desde o início foi o da falta de informações sobre o
comportamento do coronavírus. Essa falta de informações inviabilizou a
elaboração de um plano de gestão de crise que abrangesse todo o escopo
necessário para tornar essa gestão a mais eficiente possível. Não faltavam
inteligência científica, recursos ou capacidade para lidar com a crise, mas
faltavam as informações essenciais. Estas permitiriam a construção do cenário
sobre o qual a crise se abateu, identificando os ambientes, os atores, suas
relações, os fatores envolvidos no processo de contaminação e na dinâmica de
sua evolução. Permitiria ainda, conhecer evidências que pudessem orientar a
definição de medidas de controle do risco de contaminação.
Essas informações são fundamentais para elaborar um programa de
enfrentamento com fundamento nos conceitos e diretrizes da Gestão de
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Riscos.
Apresentam-se a seguir informações e procedimentos a levar em consideração
para estabelecer um programa de Gestão de Riscos. Com isso se espera
melhorar a eficiência do enfrentamento de uma crise futura, bem como
melhorar o andamento do plano de gestão de crise da Covid-19 ora em
execução.

4.1. Dinâmica da contaminação
O elemento orientador do programa de Gestão de Riscos é a dinâmica da
contaminação. Para defini-la é fundamental identificar os elementos e as
condições
propagação,

que

participam

prevenção

e

dos

processos

controle

da

envolvidos

contaminação,

na

ocorrência,

estabelecer

as

interdependências entre eles e, até onde possível, quantificar os elementos e
as condições. Do ponto de vista de uma gestão da crise os dois elementos
mais importantes expostos a riscos são os indivíduos expostos direta ou
indiretamente ao risco de contaminação, e os ambientes de risco, expostos ao
risco das consequências. Um desses ambientes, já mencionado, é o das
atividades econômicas, exposto ao risco das consequências de sua
interrupção. Por isso não se pode deixar de lado a consideração dos custos
econômicos implicados nos procedimentos.
Existem modelos matemáticos adequados para estruturar a dinâmica da
contaminação tanto em termos de controle quanto de simulação.89
Como em geral a fonte primária do vírus é desconhecida antes da evidência de
contaminação de pessoas, a dinâmica da contaminação é estruturada a partir
da descoberta e comunicação do primeiro caso de contaminação de um ser
humano (o chamado “paciente zero”).
Os vírus existem na natureza, alojados em diferentes hospedeiros – animais
89

A estruturação de um modelo matemático da dinâmica da contaminação envolve modelagem

e simulação de sistemas complexos, trabalho que exige a cooperação entre profissionais de
vários campos de conhecimentos especializados. Ver, por exemplo, FURTADO, B. A.;
SAKOWSKI, P. A.M.; TÓVOLLI, M. H. Modelagem de sistemas complexos para políticas
públicas. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em < http://repositorio.ipea.gov.br/>.
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silvestres, insetos, plantas, fungos etc. – fontes primárias do vírus às quais ele
aparentemente não causa danos. O ingresso do vírus no ambiente humano se
dá pela migração do vírus de seu hospedeiro não-humano para o ser humano,
geralmente pelo contato entre eles. Esse contato pode ocorrer no ambiente do
hospedeiro ou no ambiente humano, quando o hospedeiro é trazido para esse
ambiente. Uma possibilidade altamente temida é a do transbordamento do
vírus, acidental ou intencional, de um laboratório em que ele esteja sendo
cultivado para estudo.
Há evidência de que o primeiro caso de Covid-19 foi descoberto na cidade
chinesa de Wuhan em novembro de 2019. Somente no final de dezembro,
quando já se registravam cerca de duzentos casos de contaminação,
descobriu-se que as pessoas eram vítimas de uma espécie até então
desconhecida de coronavírus. Graças à mobilidade social relacionada à
economia global e propiciada pelos atuais meios de transporte, o vírus
extrapolou as fronteiras chinesas e em pouco tempo atingiu o resto do mundo,
num

processo

de

crescimento

exponencial

do

número

de

pessoas

contaminadas e de óbitos decorrentes.
Sabe-se que a contaminação se dá por meio de contato do indivíduo exposto
com (a) um indivíduo contaminado, (b) objetos ou superfícies que tenham
entrado em contato com indivíduos contaminados, (c) o vírus em suspensão no
ar.
O

indivíduo

contaminado

se

transforma

num

vetor

inconsciente

de

contaminação por três razões: (1ª) como o período de incubação pode ser de
até quatorze dias entre o contato do indivíduo com o vírus e a manifestação de
sintomas de contaminação, nesse intervalo de tempo ele pode contaminar
outros indivíduos; (2ª) é um indivíduo assintomático, isto é, mesmo decorrido o
período de incubação, o indivíduo não apresenta sintomas de contaminação.
Estima-se que entre 60% e 80% dos indivíduos contaminados sejam
assintomáticos; por isso eles podem contaminar muito mais pessoas do que
tenham contaminado no período de incubação; (3ª) pelo manuseio de objetos
ou roupas com que indivíduos expostos possam porventura entrar em contato.
Nesse caso estão as roupas e objetos de trabalho dos profissionais de serviços
médicos que mantenham contato direto com doentes vítimas da Covid-19.
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Seja agora considerar a realização do risco de contaminação.
As pessoas costumam estar presentes em diferentes ambientes de risco ou
transitar por eles. Merecem menção as residências das famílias e, em especial,
locais propícios a aglomerações, como os meios de transporte (ônibus, trens,
metrô, táxis, veículos particulares), locais de trabalho de algumas pessoas e de
fornecimento de serviços para outras (escritórios, fábricas, lojas, restaurantes,
supermercados, bancos, escolas, academias, clubes, casas noturnas, cinemas,
teatros etc.), templos religiosos e vias públicas. Todos esses ambientes de
risco são frequentados por inúmeros indivíduos, entre os quais pode estar pelo
menos um vetor inconsciente de contaminação. Por isso, determinar em que
ambiente de risco um indivíduo tenha sido contaminado é tarefa muito difícil.
Essa

determinação

pode,

contudo,

ser facilitada

somente

se forem

inequivocamente identificados os ambientes frequentados pelo indivíduo
contaminado ou aqueles em que passa a maior parte de seu tempo.
Nas grandes cidades e nas regiões em que a pandemia está mais alastrada, o
risco de contaminação está praticamente em todos os ambientes. Em função
das características desses ambientes a possibilidade de contaminação pode
variar de mínima a altamente provável. Transportes coletivos, cinemas, teatros,
escolas, bares, danceterias, academias e outros ambientes fechados em que é
possível a reunião de grande número de pessoas são favoráveis a uma alta
taxa de contaminação.
Ocorre que também o adensamento populacional vertical (em edifícios de
apartamentos) e o horizontal (como o das comunidades na periferia das
grandes cidades) aumentam em muito as probabilidades de contato entre
pessoas e destas com objetos e superfícies contaminadas e com o vírus em
suspensão no ar.
Finalmente, importa entender o risco das consequências da interrupção de
operações dos agentes econômicos.
Uma consequência da ação de distanciamento e isolamento social determinada
pelas autoridades públicas foi a interrupção das operações dos ambientes de
risco. Ora, todos os ambientes de risco desempenham funções sociais; sua
sobrevivência e continuidade de existência dependem fundamentalmente dos
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ganhos decorrentes de suas operações. O impedimento das operações
normais desses ambientes resulta em incapacitação na obtenção dos recursos
financeiros de que eles dependem para continuar em operação, o que pode
inclusive colocar em risco a existência mesma da entidade operadora do
ambiente de risco.
Diante dessa possibilidade, cada administrador de ambiente de risco deve ter
prontas respostas para as seguintes questões:
(1)

Qual a possibilidade de ocorrência de algum acontecimento que

leve à interrupção das operações do meu ambiente de risco?
(2)

Que acontecimentos dessa espécie são possíveis?

(3)

Na hipótese de ocorrência de um desses acontecimentos, o que

deve ser feito para que sejam mantidas as condições operacionais do
ambiente de risco?
(4)

Nessas condições, o que deve acontecer para que os clientes

continuem a buscar e encontrar o que lhes é oferecido?
Ter respostas para essas questões e outras afins é parte do que é definido em
um programa de gerenciamento de riscos.
Os administradores dos ambientes de risco devem conhecer muito bem os
riscos de origem interna (riscos inerentes à atividade) e desenvolver medidas
próprias de salvaguarda. Em relação a riscos de origem externa (como a
Covid-19) as soluções devem ser buscadas com apoio das entidades
representativas da classe e das entidades governamentais.
Ao processo no qual todos os ambientes de riscos buscam desenvolver
soluções para evitar as consequências de um único risco (por exemplo, a
interrupção das operações em decorrência da Covid-19) dá-se o nome de
gerenciamento integrado de riscos. A esse processo devem se unir as
entidades governamentais, porquanto elas também buscam a consecução de
seus objetivos institucionais.

4.2. Os atores
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As considerações até aqui postas sobre a dinâmica da contaminação permitem
deduzir que ações das autoridades públicas não são suficientes para o
eficiente controle de uma crise como a provocada pela Covid-19. É necessário
o envolvimento consciente e responsável de outros atores no processo do qual
participam direta ou indiretamente. São eles:
(a)

Os

próprios

cidadãos,

na

dupla

condição

de

potenciais

contaminados e contaminantes,
(a)

Administradores dos ambientes de risco, na condição de

operadores da economia e garantidores da integridade e da segurança
de seus colaboradores, visitantes e clientes que adentram o espaço
físico sob sua responsabilidade,
(b)

Fornecedores de equipamentos, serviços, recursos e insumos

necessários

às

ações

de

prevenção

e

combate

aos eventos

relacionados com o processo,
(c)

Profissionais

das

áreas

médico-hospitalares

diretamente

envolvidos nas ações de assistência à saúde da população;
(d)

Estudiosos, cientistas e outros especialistas que possam

contribuir com a gestão da crise,
(e)

Autoridades

públicas,

que

em

condições

normais

são

responsáveis por preservar a convivência e garantir a satisfação das
necessidades fundamentais da população. Em caso de crises, são as
autoridades públicas as responsáveis por liderar e coordenar o processo
de gestão da crise, estabelecendo políticas, definindo programas de
divulgação

de

informações,

conscientização,

esclarecimentos

e

motivação, facilitando a aquisição dos recursos necessários ao controle
do processo, administrando o aumento da capacidade instalada de
atendimento médico-hospitalar e assistencial, aprovando os protocolos
de controles de riscos propostos por administradores ou entidades
representativas de ambientes de risco específicos, fiscalizando a
geração de informações compatíveis com as necessidades de ação e de
controle das tendências.
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O papel de cada grupo de atores pode ser desempenhado somente pelos
próprios

atores,

devendo

por

isso

mesmo

estar

envolvidos

e

ser

responsabilizados de acordo com os limites de sua competência e atribuições.

4.3. Polos de contaminação e distribuição territorial de contaminados
Para efeito de planejamento e de tomada de decisão no âmbito da gestão de
uma crise de pandemia uma informação da mais alta importância é a
localização das regiões onde se concentram os indivíduos contaminados.
A forma pela qual atualmente vem sendo feita a divulgação dos números de
indivíduos contaminados nos territórios faz supor que eles estejam distribuídos
de maneira homogênea, o que não é a realidade.
Como a quantidade de indivíduos contaminados de forma sintomática é baixa
em relação ao total da população, é necessário saber em que locais eles se
agrupam dentro do território, ou seja, onde se situam os polos de
contaminação. Com isso será possível desenvolver ações específicas de
controle para cada local de acordo com as suas peculiaridades.
Na definição dos polos de contaminação é necessário o estabelecimento de
critérios de associação dos indivíduos contaminados a um território, ou mais de
um se for possível. O critério básico pode ser o de associar o indivíduo ao local
em que ele permanece a maior parte do tempo (por exemplo, local de trabalho
ou residência). A maneira mais simples de se fazer essa associação é utilizar o
CEP (o código de endereçamento postal) do local escolhido. Assim, um polo de
contaminação

seria

representado

por

uma

quantidade

de

indivíduos

contaminados numa microrregião definida pelo agrupamento de CEPs
próximos.
A identificação de polos de contaminação pode ser importante instrumento
quando da definição de isolamentos seletivos ou de flexibilização de atividades
econômicas.

4.4. Medidas de controle e respectivos responsáveis
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Uma vez identificados e avaliados os riscos que devam ser objeto da ação
gerencial, passam-se ao desenvolvimento de medidas cujo objetivo seja
eliminar o risco e, não sendo isso possível, medidas adequadas para minimizar
as consequências de sua realização. Isso pode ser é feito em diversas etapas.

4.4.1. Antes da chegada do vírus: Evitar o risco
Assim que haja informação de uma epidemia a caminho (como havia no caso
da pandemia da Covid-19) compete às autoridades sanitárias colocar em alerta
os mecanismos de acionamento dos planos de emergência e de contingência.
Na ausência de planos específicos (como foi o caso em relação à pandemia da
Covid-19) devem essas autoridades iniciar a elaboração de um plano de gestão
de crise, integrando todos os escalões da administração pública, os diversos
setores de atividades econômicas, cientistas e representantes da sociedade,
partindo do pressuposto de que a chegada do vírus e o registro do primeiro
caso de contaminação são questões de tempo (ou da falta dele para
ponderações mais demoradas).
Entre as medidas iniciais devem se considerar as seguintes:
a)

Colocar imediatamente em quarentena os indivíduos procedentes

das regiões onde a presença do vírus já tenha sido confirmada;
a)

Vetar o deslocamento de indivíduos oriundos das áreas

contaminadas para áreas livres do vírus e vice-versa;
b)

Alertar a população sobre os riscos de contaminação e, por meio

de um bem orquestrado programa de divulgação, informar essa
população sobre procedimentos para evitar a contaminação;
c)

Orientar os administradores de ambientes de risco e respectivas

entidades representativas a desenvolver protocolos de prevenção e
controle, submetê-los à aprovação das autoridades e preparar-se para
implementá-los quando chegar o momento;
d)

Prestar às prefeituras a adequada assessoria técnica para discutir

e avaliar os protocolos de prevenção e controle propostos pelas
entidades representativas dos ambientes de risco, bem como os
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responsáveis pelos serviços de fiscalização da execução das obrigações
determinadas e da imposição de penalidades no caso de desobediência;
e)

Instalar uma infraestrutura para enfrentamento da crise, dotando-a

com os espaços físicos e os recursos necessários para apresentar uma
atuação compatível com a magnitude da crise esperada; levando em
conta as dimensões da área de competência;
f)

Estabelecer critérios e sistemas de informação que viabilizem a

definição dos polos de contaminação;
g)

Definir condições especiais para atendimento e estabelecimento

de critérios para estruturar polos de contaminação em comunidades não
abrangidas pela classificação do CEP (favelas, reservas indígenas,
reservas de quilombolas e população sem teto). Para assegurar a
eficiência das ações nessas comunidades é fundamental identificar
possíveis lideranças, incorporar práticas de controle que elas porventura
já tenham implementado, valorizar suas iniciativas e dotá-las de
recursos adequados para suprir as necessidades dessas comunidades.
h)

Criar centrais de recebimento de doações e de auxílios, como

meio de evitar perdas e descontrole no recebimento e distribuição
dessas doações e auxílios. Em momentos de crise é comum que
pessoas

e

entidades

empresariais

e

filantrópicas

manifestem

solidariedade e se disponham a doar alimentos, água, vestuário etc.
para as vítimas da crise. Se essas doações não forem devidamente
gerenciadas é grande a possibilidade de que sejam extraviadas,
desviadas ou tenham sua finalidade subvertida. Se existirem programas
de apoio às comunidades menos favorecidas, essas doações são
essenciais para o êxito desses programas. Por isso a logística de coleta
e distribuição dessas doações constitui fator de sucesso desses
programas.

Um triste fato ficou evidente quando o Governo Federal do Brasil determinou o
pagamento de um auxílio financeiro às pessoas que ficaram sem renda em
decorrência da pandemia: a existência de 38 milhões de brasileiros que até
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então não existiam como cidadãos. Tomou-se conhecimento da existência
desse contingente populacional porque as pessoas não possuíam CEP, não
tinham CPF nem fonte de renda. A ironia é que todos são iguais perante o vírus
da Covid-19, todos igualmente suscetíveis de ser contaminados e de
contaminar, devendo por isso mesmo receber idêntico tratamento; em caso
contrário, o progresso da contaminação não será interrompido.
Todo o conjunto de medidas necessárias para facilitar a consecução das ações
de controle da contaminação, principalmente as relacionadas à informação e
conscientização das pessoas, permitirá avaliar com relativa segurança a
necessidade ou não da implementação do isolamento social. Somente assim
será possível contornar a necessidade de uma interrupção radical das
atividades econômicas e do seu impacto na existências dos agentes
econômicos.

4.4.2. Após a chegada do vírus: Minimizar consequências
Com a manifestação da presença do vírus, todas as ações planejadas devem
ser ativadas. Isso implica
a)

Acionar os serviços de identificação de contaminados, as ações

de controle de polos de contaminação, colocar de prontidão hospitais
para tratamento de contaminados, bem como toda a cadeia logística de
equipamentos e materiais necessários para os serviços de análises
clínicas, fisioterapia, transporte de doentes etc. É fundamental que, no
momento em que essas operações tenham que ser ativadas não faltem
recursos necessários tanto para a profilaxia quanto para a proteção dos
agentes de saúde que vão entrar em contato com as pessoas
contaminadas.
a)

Intensificar a comunicação com a população, utilizando todos os

meios disponíveis (por exemplo, nas cidades do interior o rádio ainda é
importante);
b)

Acionar todos os protocolos desenvolvidos e aprovados para os

diversos ambientes de risco;
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c)

Ativar os serviços de fiscalização dos ambientes de risco e

acompanhar o cumprimento das medidas de controle individual nas vias
públicas;
d)

Acompanhar de perto as tendências da evolução das taxas de

contaminação e de óbitos;
e)

Acompanhar a evolução nos polos de contaminação, incentivando

o desenvolvimento de medidas adequadas ao atendimento das
necessidades das pessoas menos assistidas, para que possam elas
também atender às recomendações de higiene e prevenção de contágio.
Dentro do enfoque da Gestão de Riscos o isolamento social não é a primeira
medida a ser implementada. É possível, todavia, que essa medida seja
necessária em decorrência de falhas, descumprimento ou descontrole das
ações recomendadas acima.
Cabe lembrar que tanto o isolamento social como seu relaxamento
(flexibilização) integram um processo único. É necessário, pois, que sejam
postos em prática com as devidas cautelas, já que o desejado é um resultado
positivo. Tanto o isolamento social quanto seu relaxamento devem levar em
consideração a evolução dos indicadores nos polos de contaminação.
A estabilização das curvas de contaminação e de óbitos em algum patamar é
sinal de que parcela da população continua atuando como agente de
contaminação, seja porque não pode atender às recomendações das
autoridades, seja porque deliberadamente decide não obedecer a essas
recomendações. Esse ato de desacatar as recomendações da autoridade
pública por uma parcela (ainda que minoritária) da população anula o efeito
positivo decorrente do acatamento delas por outra parcela da população. Isso
leva à estabilização das taxas de contaminação e de óbitos em um patamar
máximo, sinal de que os efeitos das medidas de controle chegaram ao limite.
Para sair do impasse é necessário adotar, então, outras medidas em relação à
parcela refratária da população, com objetivo de levar as taxas de
contaminação e de óbitos ao tão desejado declínio até zero.

4.5. Compartilhamento das consequências
188

A última etapa ativa do processo de GESTÃO DE RISCOS corresponde ao
compartilhamento do montante das perdas inerentes a cada ambiente de risco,
de modo a minimizar o impacto econômico. As opções usuais estão limitadas à
assunção das perdas pelo próprio ambiente, à custa de reservas previamente
constituídas ou de chamadas de capital, solicitação de apoio governamental,
ações de mutualismo entre membros de um mesmo segmento econômico e
transferência de perdas por operações de seguros. Nas condições de crises
pandêmicas, considerando os altos valores envolvidos, as opões que
permanecem são as de chamada de capital e de solicitação de apoio
governamental. Operações de seguros não são viáveis, tendo em vista que
epidemias e pandemias são riscos não cobertos nas atividades de seguros. Da
mesma forma, não são viáveis as ações de mutualismo, posto que todos estão
em idênticas condições de recessão das atividades.
Com a introdução da GESTÃO DE RISCOS como estratégia básica para
enfrentamento de crises podem, todavia, ser gerados novos caminhos em
termos de seguros ou operações mutuais. Isso porque, mediante o
desenvolvimento da Gestão Integrada de Riscos (GIR), não haverá
necessariamente “lockdown” radical; em seu lugar poderão ser implementados
isolamentos seletivos. Com isso é possível criar condições para lograr limitação
dos valores das perdas, assim como redução da duração da crise, condições
estas que viabilizariam alguma forma de mutualismo ou produto de seguro.

4.6. Controle do processo e análise crítica
Todos as atividades executadas dentro do processo da Gestão de Riscos
devem ser detalhadamente relatadas e os dados pertinentes registrados em
conformidade com os indicadores de desempenho previamente definidos. Isso
é fundamental para avaliar o progresso das ações, a ocorrência de desvios e
os resultados alcançados. A partir desses relatórios é possível uma análise
crítica de parte ou de toda a estratégia escolhida e, em função dessa análise,
introduzir medidas de correção de rumo.

5. Sugestões para melhoria do plano de gestão de crise
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De tudo o que foi até aqui exposto fica evidente que o isolamento social como
medida de controle do risco da contaminação pelo coronavírus é uma medida
extrema. Fica também evidente que nas condições vigentes o isolamento social
foi a única opção dentro do programa de gestão de crise ora em andamento,
assim como também fica evidente que uma formulação incompleta dos
objetivos do isolamento social teve consequências indesejáveis quando se
buscou introduzir seu relaxamento (flexibilização) ainda que parcial e seletivo.
Cabem aqui, então, as seguintes perguntas:
(a)

Quais as consequências da formulação incompleta dos objetivos

do isolamento social?
(a)

Que correções podem ser feitas para melhorar os resultados ou

pelo menos atenuar as consequências indesejáveis?
Convém primeiramente lembrar algumas características do isolamento social
como foi adotado:
(a)

O isolamento social foi anunciado pelas autoridades sanitárias

como uma medida obrigatória a ser acatada por todos;
(a)

O cumprimento da medida seria fiscalizado pelas autoridades,

fazendo uso inclusive do poder de coerção;
(b)

As informações sobre a evolução das taxas de contaminação e de

óbitos, bem como de seus números absolutos, são divulgadas com
fundamento em dados das unidades federativas e dos correspondentes
municípios.
Ora, ao se optar por uma medida de isolamento social, com a qual se espera
evitar doenças e mortes, é necessário que ela seja revestida com todas as
precauções possíveis que assegurem os melhores resultados. Isso não
aconteceu, pois não foram levadas em conta, por exemplo, as desigualdades
sociais reinantes no país nem suas peculiaridades regionais. É sabido que uma
parcela significativa da população, um contingente de milhões de pessoas, tem
necessidade de buscar diariamente os meios de subsistência para si e para os
seus, gente que não pode desviar recursos da subsistência para a aquisição de
máscaras e de produtos de higiene e limpeza, que não dispõe de água tratada
e de instalações sanitárias decentes em suas moradias. Para essas pessoas o
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isolamento social leva à fome; por isso elas são forçadas a descumprir a
medida, tornando-se assim elementos expostos ao vírus e seus vetores. A
evidência desses fatos está em que as maiores taxas de contaminação e de
óbitos e os maiores números absolutos desses dois indicadores se verificam
nas periferias das grandes cidades e nas regiões em que as condições de
habitação são precárias. Torna-se necessário, portanto, criar condições para
reverter esse quadro. Infelizmente, isso requer mais tempo do que decidir o
que fazer na sexta-feira e começar a agir na segunda-feira.
A forma escolhida para anunciar os números da crise da Covid-19 dá a falsa
ideia de que a distribuição do número de contaminados e de óbitos pelo
território nacional é homogênea, como se a população fosse um rebanho de
novilhos e o país um pasto. Isso não corresponde à realidade; existem
microrregiões em que é significativamente alto o número de contaminados e de
óbitos, em contraste com outras em que esses números são extremamente
baixos. A ignorar esse fato, medidas gerais preconizadas para todo o território
nacional acabam por se mostrar inviáveis ou simplesmente inócuas em
situações pontuais. Uma norma para o bairro de Moema na cidade de São
Paulo pode ser totalmente inútil para o município paraibano de Catolé do
Rocha, o que acaba por inviabilizar soluções locais que de outro modo se
mostrariam eficientes.
Como resultado da implantação dessa forma de isolamento social e de seu
controle atingiu-se facilmente o patamar de saturação das curvas de
contaminação e de óbitos. Ocorre que a permanência dos números de
contaminações e de óbitos em torno da uma média elevada e por tempo
prolongado é indicador seguro de que as medidas de controle da pandemia
não estão mais surtindo efeito. Como dito anteriormente, a contribuição que
uma parte da população presta para o declínio das taxas de contaminação e de
óbitos é anulada pelo desserviço prestado pela parte da população que se
mostra recalcitrante às recomendações.

Para desfazer esse incômodo

equilíbrio dinâmico e dar início a um processo de declínio dos números de
contaminados e de óbitos é necessário alterar as medidas de controle, criando
novas condições de atuação efetiva, direta e objetiva sobre a parte recalcitrante
da população. Por outro lado, como não existem informações sobre polos de
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contaminação, adotou-se uma forma de ação que consiste em uma sequência
alternada de isolamentos e relaxamentos (flexibilizações) na esperança de se
alcançar o que se convencionou denominar imunidade de rebanho. Isso fará
com que o tributo a ser pago ao coronavírus causador da Covid-19 seja alto,
em termos de número de óbitos e de portadores de sequelas incapacitantes.
O que fazer, então?
Evidências extraídas de algumas microrregiões mostram que ações locais
rápidas e diretas tendem a produzir resultados positivos com mais eficiência do
que as diretrizes oriundas de planos gerais (e genéricos) cuja eficácia é difícil
de se avaliar.
Posto isso, recomendam-se as seguintes alterações para correção dos rumos
do plano vigente de gestão de crise:
(a)

Localizar todos os contaminados de cada município por CEP –

Código de Endereçamento Postal – residencial e alternativamente do
local de trabalho;
(a)

Estabelecer critérios de definição e identificação de polos de

contaminação com base no CEP.
(b)

Em locais em que a localização dos contaminados e a definição

dos polos de contaminação por meio do CEP seja inviável, identificar
lideranças que possam contribuir para criar condições que levem à
adoção

de

procedimentos

para

o

rápido

encaminhamento

de

contaminados para atendimento médico-hospitalar e de indivíduos
expostos mas assintomáticos para quarentena;
(c)

Desenvolver e executar planos específicos de controle local de

contaminação em cada polo, com lideranças locais e agentes de saúde
trabalhando em conjunto;
(d)

Promover nos polos de contaminação a realização de testes nas

pessoas que ainda não apresentem indícios de contaminação;
(e)

No âmbito da administração pública promover o controle de

doações para evitar perdas ou direcionamentos inadequados de ajudas
aos mais necessitados;
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(f)

Incluir na condição de polos de contaminação as categorias dos

sem teto, comunidades indígenas e quilombolas;
(g)

Intensificar a aplicação de ações rígidas sobre a parcela de

recalcitrantes.
A introdução dessas recomendações é facilitada pelo fato de que os dados
necessários à definição dos polos de contaminação já são disponíveis nos
cadastros dos contaminados - CEP. Tudo o mais passa a ser uma questão de
definição de critérios de ação e ação positiva.

6. Considerações finais: O novo normal
O Brasil nunca foi considerado exemplo de eficiência em se tratando de
enfrentamento

de

catástrofes.

Candidatos

a

cargos

eletivos

jamais

apresentaram propostas relativas à prevenção e enfrentamento de situações
catastróficas em seus programas durante as campanhas eleitorais, por mais
óbvios que fossem os impactos em termos de perdas de vidas humanas e de
danos econômicos. A principal razão para essa alienação por parte desses
candidatos é a opinião de que tal assunto não angaria votos, além de uma
crença supersticiosa de que falar em prevenção de tragédias é uma forma de
fazê-las acontecer.
Nunca foi surpresa que acontecimentos catastróficos – desmoronamentos de
encostas de morros seguidos por soterramentos de moradias e morte dos
moradores, desabamentos de edifícios construídos sem obediência às mínimas
normas técnicas e de segurança e sem respeito às formalidades legais de
licenciamento, aluimento de barragens de rejeitos resultantes de atividades de
mineração, incêndios devastadores de reservas florestais e de edificações do
patrimônio público, inundações urbanas causadas por assoreamentos e
canalizações de rios e córregos que atravessam cidades, e não por último,
crises pandêmicas, incluída esta da Covid-19 – são oportunidades para a
manifestação de duas atitudes sobejamente conhecidas: manifestações de
pesar pelas vítimas e de solidariedade aos sobreviventes e, em seguida, a
transfiguração de algumas pessoas em figuras heroicas. Devidamente
fabricadas, inclusive com a conivência dos meios de comunicação, essas
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figuras heroicas têm rosto e feitos explorados à farta, tanto para levar as
catástrofes para a quarta página dos jornais e para atenuar – quando não para
ocultar e distorcer – as imagens das tragédias nos noticiários da televisão. De
bombeiros a policiais rodoviários, de equipes de resgate a profissionais dos
serviços de saúde, do operário que salvou uma criança de ser arrastada pela
enchente a jogadores de futebol ou cantores de pagode que patrocinam
campanhas de coleta de alimentos, a produção de figuras heroicas abunda nas
crises.
Na ausência de planejamento estratégico para enfrentamento de crises e
catástrofes, como regra geral as autoridades públicas se limitam a repetir
velhos chavões: identificar e punir os responsáveis, tomar medidas para evitar
que a tragédia se repita etc. etc. etc. Nos bastidores, contudo, grande parte
dessas autoridades públicas usa as catástrofes como oportunidade para a
malversação do dinheiro público por meio de recorrer à decretação do estado
de calamidade pública com fundamento na Lei 8.666/1993.
A crise causada pela Covid-19 deixou claro que não há mais espaço para a
solidariedade somente com os mais desassistidos; impõe-se a necessidade de
solidariedade de todos com todos. O coronavírus é uma ameaça a todo mundo,
não escolhe cor de pele, religião, sexo, classe social, preferências políticas
nem nacionalidades. Necessário se faz um reposicionamento global com
fundamentado na aceitação da vulnerabilidade de todos os povos diante de um
ente microscópico inimigo comum de toda a espécie humana.
É infrutífero o tempo despendido em discussões sobre se haverá ou não outra
crise similar à provocada pela Covid-19. Ela não é a primeira pandemia a
assolar a humanidade; de acordo com especialistas que se dedicam ao
assunto, também não é a última. Estima-se que as próximas pandemias serão
mais devastadoras se nada for feito para preparar a humanidade para enfrentálas.
Certo é que não se pode prever o futuro, mas é possível envidar esforços e se
preparar para o futuro, seja ele qual for.
Na Gestão de Riscos existe um método adequado para guiar os preparativos
para o enfrentamento das ameaças que estão em gestação para assolar o
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mundo no futuro. Conhecido como WCS (sigla do inglês worst case scenario),
esse método consiste em configurar um acontecimento que seja o pior possível
e que possa ocorrer em dada situação, dentro de uma razoável margem de
probabilidade. Ele é amplamente utilizado em grandes corporações na
elaboração do planejamento estratégico, especificamente na área de
planejamento de cenários, como forma de preparar a organização para
enfrentar contingências que possam resultar principalmente de externalidades
negativas: acidentes, crises políticas, abalos nos mercados financeiros etc.
Muitas pessoas argumentam que os piores cenários criados pelos especialistas
parecem delírios paranoicos, mais do que ideias logicamente aceitáveis e
razoavelmente possíveis, por isso se opõem aos investimentos que tais
cenários determinam em termos de em recursos e preparativos para enfrentálos. A quem se opõe a que se invista nos piores cenários possíveis vale solicitar
respostas para questões como:
(a)

Qual o custo dos aluimentos das barragens de Mariana e

Brumadinho?
(a)

Qual o custo das inundações que assolaram São Paulo, Rio de

Janeiro e outras partes do Brasil no verão de 2018-19?
(b)

Qual o custo provável da crise da Covid-19?

Interessante seria imaginar alguns eventos futuros, uma vez que se conhecem
alguns fatos do passado recente:
(a)

Quais seriam as consequências para a população de Itaguaí se

na usina nuclear de Angra dos Reis acontecesse algo semelhante ao
desastre de Chernobyl?
(a)

Em fevereiro de 1984 um vazamento nos dutos que ligam a

Refinaria Presidente Bernardes ao terminal portuário da Alemoa, em
Cubatão (SP) alimentou um incêndio na Vila Socó, do qual resultou um
número desconhecido de mortos (a discrepância entre os números
oficiais e os estimados pelos moradores sobreviventes é grande demais:
93 a 500).
a.

Em que outros lugares dutos de combustíveis da Petrobrás

passam por áreas residenciais?
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b.

O que aconteceria aos moradores dessas áreas e a seu

patrimônio no caso de um desastre análogo ao de Vila Socó?
c.

O que tem sido feito para prevenir a ocorrência de tais

desastres?
(b)

Na manhã de 12 de abril de 2019 ocorreu o desabamento de dois

prédios residenciais na comunidade de Muzema, no Rio de Janeiro.
Depois de visitar o local, o prefeito do Rio se limitou a dizer que as
construções eram irregulares.
a.

Que medidas a administração pública tomou para evitar

que outras construções similares existentes provoquem perdas de
vidas humanas?
b.

Que

medidas

foram

tomadas

para

evitar

futuras

construções irregulares?
c.

O que fazer para atender às necessidades de moradia de

pessoas que colocam as vidas em risco indo residir em
construções irregulares?
Os custos financeiros de várias catástrofes que se abatem sobre a sociedade
são cobertos com o fruto do trabalho de toda a coletividade. O dinheiro que
poderia ser utilizado para promover o crescimento econômico e o
desenvolvimento social é destinado a compensar o custo das perdas materiais
resultantes da ineficiência da administração pública e dos prejuízos
decorrentes de catástrofes cuja causa primeira é geralmente a falta de
investimentos em medidas preventivas e adequadas ações paliativas. Mas há
custos que nunca serão cobertos, como a morte de pessoas que, se vivas
tivessem ficado, teriam contribuído para o bem comum, o esgarçamento do
tecido social etc.
Barack Obama certa vez afirmou que os custos despendidos na instalação e
operação de uma infraestrutura adequada para enfrentar crises de pandemia
não são gastos, mas investimentos.
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A interconectividade dos ramos de seguro em eventos de Riscos
Cibernéticos – Silent Cyber
BANDEIRA, Mauricio dos Santos*

Resumo
Com a contínua “revolução digital” que o mundo vem passando nos últimos
anos, os cenários de riscos também vêm se alterando continuamente, trazendo
novas preocupações aos indivíduos, governos e empresas.
O artigo visa tratar das questões relacionadas aos Riscos Cibernéticos e as
atuais proteções de mitigação proporcionadas pelas apólices de seguro de
diversos ramos, analisando eventuais situações de risco e assertividade de
cobertura dos clausulados, assim como traçar um comparativo com o que é
efetivamente oferecido pelos clausulados “padrão” do Seguro Cibernético.
Também utilizaremos exemplos de situações reais para ilustrar a efetividade de
um bom programa de gerenciamento de riscos, assim como a necessidade
contínua de revisão de coberturas e exclusões oferecidas pelas apólices de
seguro.
Vale ressaltar que este estudo leva em consideração a cobertura padrão de
cada um dos ramos analisados (Ramos Elementares), eventualmente novos
Termos e Condições desses produtos oferecidos pelo mercado de seguro e/ou
negociações particulares entre as partes (Seguradora X Segurado) podem(ão)
endereçar riscos aqui tratados.
Por se tratar de um tema novo, também vale mencionar a pouca
disponibilidade de estudos acadêmicos que versam sobre o assunto.
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1. Introdução
Apesar do Seguro de Riscos Cibernéticos ter sua origem há pelo menos duas
décadas, inicialmente com cobertura restrita a reclamações de terceiros, e
posteriormente no meio dos anos 2000 evoluindo para reclamações de
“Primeira Parte” e Interrupção de Negócios, o risco cibernético em si sempre
esteve presente além das fronteiras desse produto securitário em específico.
Com

o

avanço

da tecnologia,

processos dos mais diversos

foram

automatizados e digitalizados, aumentando a produtividade das empresas, dos
indivíduos e dos governos. Com essa digitalização e necessidade do acúmulo
de informação, novos negócios surgiram e mudaram em definitivo as relações
entre os mais diversos stakeholders de uma empresa, a maneira como nos
comunicamos e formamos opinião sobre os mais diversos assuntos, assim
como novas opções de entretenimento, antes focada em meios tradicionais de
divulgação de conteúdo como o rádio e televisão. Também para os governos
esse novo cenário trouxe diversos benefícios e riscos, onde a disseminação de
informações, sejam verdadeiras ou não, podem impactar até mesmo em
resultados de eleições como vimos em eventos recentes.
A percepção de risco desse novo cenário ligado à revolução digital também
mudou, o mundo dos negócios que durante décadas teve como base grandes
empresas industriais como as maiores do mundo, hoje tem no topo empresas
puramente digitais como Apple, Microsoft ou Google. Em levantamento feito
com base nas empresas da S&P 500 (Índice financeiro que agrega as maiores
ações da bolsa de valores americana) mostra que em 1975 o total de ativos
dessas empresa era de USD 715 bilhões, divididos em USD 594 bilhões para
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ativos tangíveis e de USD 121 bilhões para ativos intangíveis. Essa divisão se
alterou em 2018 para um total de ativos de USD 23,6 trilhões, com USD 19,82
trilhões de ativos intangíveis e USD 3,78 trilhões de ativos tangíveis.
E com toda essa mudança, os cenários de riscos de uma empresa, foco de
nosso estudo, também mudaram consideravelmente, colocando novas
preocupações na cabeça dos gestores, e principalmente para os responsáveis
pelo gerenciamento de riscos dessas companhias.
Considerando que nossa análise será feita em diversas modalidades de
apólices de seguros, tendo como ponto comum entre elas um evento de dano
gerado por um vazamento de informação e/ou um ataque cibernético (Cyber
Attack), cabe iniciarmos o estudo com a definição de coberturas e exclusões
proporcionada pela apólice específica de Riscos Cibernéticos:

2. Seguro de Riscos Cibernéticos
A apólice de Riscos Cibernéticos pode ser considerada como uma apólice
híbrida com coberturas oferecidas à própria empresa, ou de “Primeira Parte”
(First Party) e de Responsabilidade Civil, conhecida também como cobertura
para “Reclamações de Terceiros” (Third Party). Esse produto foi primeiramente
ofertado no mercado local pela seguradora AIG Brasil em 2013, permanecendo
como única seguradora a oferecer o produto por alguns anos. Hoje diversas
seguradoras subscrevem esse tipo de risco, com destaque para as
seguradoras multinacionais, muito pela facilidade em trazer expertise de suas
matrizes, assim como pela experiência já adquirida em mercados maduros,
onde destacamos o Estados Unidos da América, com produção anual na casa
de bilhões de dólares em prêmios emitidos.
Como exemplo das principais coberturas do produto oferecido no mercado
brasileiro, podemos destacar:
- Notificação e Monitoramento;
- Interrupção de Negócios;
- Extorsão;
- Custos de Recuperação de Dados;
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- Gerenciamento de Crises;
- Responsabilidade pela Segurança de Dados;
- Custos de Defesa.

Como exemplo das principais situações não cobertas pela apólice, temos o
seguinte cenário:
- Danos Materiais e Pessoais;
- Guerra e Terrorismo;
- Perdas em operações financeiras;
- Responsabilidade Contratual;
- Propriedade Intelectual;
- Falhas de Infraestrutura.
Apesar da disponibilidade do produto em mercado brasileiro já ter atingido 7
anos, somente em 2018 que o interesse pela solução começou a aumentar
junto ao consumidor, muito concentrada em grandes empresas, como parte de
uma nova matriz de risco a ser gerida por seus responsáveis, nas empresas
multinacionais pelo conhecimento do produto vindo do exterior, já iniciando um
movimento que ainda é pequeno de incorporação das operações locais em seu
Programa Global de Riscos Cibernéticos, com emissão de apólices locais
(lembrando que até o momento a legislação de seguros brasileira não permite
a contratação de apólices em território estrangeiro quando o mesmo é ofertado
localmente) e também em empresa de E-commerce, Instituições Financeiras e
empresas 100% digitais.
Vale mencionar que o interesse de uma maneira geral é estimulado por
inúmeros casos de vazamento de informações e ataques hackers amplamente
noticiados na mídia, e também deve ganhar pressão pela Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD, validada recentemente, com inúmeras
responsabilidades às empresas e gestores, inclusive com aplicação de
penalidades que podem alcançar R$ 50.000.000,00.
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Dentre os casos que vem acontecendo com frequência, destacamos situações
de impacto substancial na atividade fim da empresa, onde uma montadora de
veículos teve sua linha de produção paralisada em decorrência de um ataque
cibernético, e inúmeros casos de fraude efetivados por meio digital conhecidos
como “Engenharia Social”. Casos que poderiam resultar em Danos Materiais e
Corporais catastróficos também foram mapeados, onde em 2013 um ataque a
uma represa nos EUA feitos por hackers iranianos poderia resultar na abertura
de comportas, as quais eram controladas eletronicamente e estavam “offline”
para manutenção.
Colocamos então como pano de fundo o Seguro Cibernético e passaremos
agora a uma análise da cobertura básica de diversas linhas de seguro,
pontuando situações de alerta de possíveis áreas cinzentas de entendimento
de cobertura e de exclusões, ressaltando que também temos situações de
preocupação decorrentes da falta de “Condições afirmativas de cobertura” em
outras apólices.

3. Seguros Patrimoniais (Property)
Começando por uma das linhas mais antigas e tradicional dentro do universo
dos seguros de Ramos Elementares, temos a questão relacionada a exclusão
básica do produto de Risco Cibernético que é o Dano Material e eventos de
Lucros Cessantes não relacionados a uma situação coberta pela apólice,
discussão que também ganhou corpo com o evento do Covid-19 e a
necessidade de interrupção das atividades da empresa sem a caracterização
do gatilho necessário ao acionamento da apólice de Riscos Patrimonial e/ou
Lucros Cessantes.
Neste exemplo também agregamos as linhas de Riscos Nomeados, Riscos
Operacionais, Multirriscos, etc... Vale ressaltar a questão onde um eventual
ataque hacker à empresa pode resultar em prejuízos à sistemas e programas
de computador - ativos “intangíveis” - e que podem resultar em prejuízos
elevados, e que ainda demanda entendimentos mais aprofundados quanto ao
real valor desse ativo, assim como a devida reposição do bem.
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O Seguro Cibernético neste cenário tem uma adequação relevante a questões
relacionadas a Interrupções de Negócios decorrentes de paralisação da rede
da empresa, onde já ocorreram diversos eventos que impactaram a produção
da empresa por ataques cibernéticos maliciosos de terceiros, diversos casos
foram reportados na indústria automotiva, alimentícia, etc.... A correta avaliação
das duas apólices, e suas eventuais abrangências de cobertura e deficiências,
levam a uma melhor gestão de riscos da empresa, lembrando ainda que o
mercado de Riscos Cibernéticos não atende de maneira adequada às questões
relacionadas a Danos Materiais decorrentes de ataques, o que deve ser
discutido internamente pelos gestores de risco da empresa, buscando a melhor
maneira de mitigação, assim como a discussão com a seguradora responsável
pelo Risco Patrimonial afim de acomodar tal risco dentro das condições da
apólice patrimonial.

4. Seguro de Propriedade Intelectual
Ainda uma solução inovadora oferecida nos mercados mais desenvolvidos, o
Seguro de Propriedade Intelectual também se interconecta com o Seguro
Cibernético em questões relacionadas a Propriedade Intelectual/Segredos
Comerciais, uma exclusão comum nos clausulados de Seguros Cibernéticos, e
que dependendo da atividade/atuação da empresa, pode gerar prejuízos
elevados e impacto na imagem da empresa. Conforme demonstramos acima
na divisão existente entre ativos tangíveis e intangíveis das principais
empresas americanas, está é uma discussão que deve ganhar relevância cada
vez maior nos próximos anos, como neste estudo nos concentramos em
interconexão de riscos cibernéticos com outras soluções oferecidas pelo
mercado segurador brasileiro, estamos considerando está ferramenta de
mitigação por sua relevância e um possível lançamento do produto no mercado
local em breve.

5. Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Gestores (D&O)
O Seguro D&O ganhou corpo e relevância no mercado brasileiro em pouco
mais de 20 anos, hoje uma solução comumente adotada por empresas,
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principalmente as de Capital Aberto e Instituições Financeiras, o D&O já
passou por algumas “crises” e no atual momento da elaboração deste estudo, o
mercado apresenta o primeiro resultado negativo desde a primeira apólice
emitida em solo brasileiro (Resultado 2019 – Fonte SUSEP). Também temos
no cenário a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo novos
riscos para os gestores das empresas e um novo “cargo” com responsabilidade
direta à proteção de dados da organização e seus clientes, o recém criado
Data Protector Officer, necessário conforme o perfil de risco da empresa.
Mesmo com um ambiente jurídico menos litigioso e complexo que o mercado
americano, o risco relacionado a eventuais situações envolvendo vazamento
de dados já está sendo analisado pelas seguradoras dessa linha, onde alguns
mercados já adotaram uma condição de não cobertura para reclamações com
esse fato gerador.
Mais uma vez, a correta avaliação do risco, e a devida mitigação deste, deve
ser considerada na contratação/renovação do Seguro D&O, e caso essa
apólice não ofereça mais a proteção adequada, a avaliação do Seguro
Cibernético como forma de proteção aos gestores da empresa deve ser
considerada como alternativa.

6. Seguro de Cascos (Marine/Aviation)
Como nos casos de Riscos Patrimoniais e de Responsabilidade Civil, que
veremos logo abaixo, as apólices de Cascos devem ser avaliadas para
eventuais exclusões, ou mesmo a ausência de cobertura afirmativa para
eventos ocasionados por vazamento de informação, e principalmente por
ataques hackers ocasionando Danos Materiais e Corporais, onde pela
sensibilidade da operação (e.g. Empresas Aéreas), a consequência pode ser
catastrófica com impacto imensurável no caso de um acidente aéreo.
Ressaltamos que uma companhia de transporte aéreo já teve problemas com
ataques resultando em atrasos/cancelamentos de voos, prejudicando milhares
de consumidores. É de extrema importância para o segurado que a devida
avaliação junto a seu corretor/seguradora seja feita com foco nas condições de
cobertura, buscando sempre por condições claras oferecidas no contrato de
seguro.
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7. Seguro de Responsabilidade Civil
Voltamos aos mesmos cenários já discutidos nos tópicos anteriores, e
relembrando a deficiência de cobertura do Seguro Cibernético quanto a Danos
Materiais/Corporais, e considerando também que a apólice prevê cobertura
para reclamações de terceiros, temos aqui uma situação de atenção quanto ao
entendimento do risco inerente a atividade do segurado, bem como à
exposições de responsabilização por danos à terceiros, onde num cenário de
risco em evolução, esse avaliação é primordial para a correta mitigação do
risco pelas soluções disponibilizadas pelo mercado segurador.
Também cabe mencionar as diversas vertentes (sub-ramos) do Seguro de
Responsabilidade Civil, onde questões relacionadas à produtos, prestação de
serviços em locais de terceiros, ambiental, contaminações maliciosas,
responsabilidade profissional, dentre outras, estão sujeitas a riscos específicos
e soluções proporcionadas em diferentes apólices. Uma contaminação iniciada
por um ataque hacker estará coberta dentro das condições padrão do Seguro
RC Ambiental? Há condição afirmativa de cobertura, ou deduzimos que pela
não exclusão o evento será enquadrado pela seguradora como um sinistro
coberto? Um projeto que atrasa pois a empresa de arquitetura foi invadida e
perdeu informações, demandando um retrabalho, será enquadrado dentro da
cobertura oferecida pelo RC Profissional?
A Responsabilidade Civil é de grande importância e deve ser uma preocupação
de todo gestor de riscos, eventos recentes ligados à barragens tiveram
repercussão internacional e geraram perdas incalculáveis, como seria a
regulação de um sinistro caso o dano subsequente tivesse sido iniciado por um
ataque hacker à empresa com abertura de comportas de forma remota? Como
mencionamos anteriormente já houve precedente dessa situação e o acaso foi
a diferença entre um exemplo hipotético e uma catástrofe de proporções
inimagináveis.
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8. Seguro de Sequestros (K&R)
Uma linha de seguro ainda pouco explorada e tratada com sigilo por parte de
corretores e seguradoras por motivos óbvios, o Seguro para Resgate e
Sequestro tem interconexão com o Seguro Cibernético por conta da cobertura
específica oferecida por essa linha, no que diz respeito a um eventual
pagamento de resgate, porém, mais uma vez, vale a análise criteriosa sobre
como se aciona a apólice, pois no Seguro Cibernético as situações de
possibilidade de notificação do seguro estão ligadas a um evento de
“ransomware”, evento de sequestro de dados por meio da criptografia dos
arquivos, e posterior solicitação de resgate, onde no seguro específico de
sequestro o gatilho da apólice demanda envolvimento de sequestro de pessoas
para o devido acionamento da seguradora.
Ressaltamos que em eventos de sequestro de dados a principal recomendação
de consultores da área é a de não pagamento do resgate, pois não há garantia
de liberação dos dados, que geralmente é feito por intermédio de uma chave
para reversão da criptografia, e pela possibilidade de um novo evento em face
da facilidade encontrada pelos criminosos na obtenção de compensação
financeira. A cobertura deve ser utilizada em último caso, onde nenhuma outra
possibilidade de recuperação das informações teve efeito positivo.

9. Seguro de Terrorismo
Aqui temos uma situação de potencial conflito, já com casos conhecidos de
recusa por parte da seguradora em sinistros ocorridos e reportados no Seguro
Cibernético, com origem em ataques hacker, por conta da dinâmica
motivacional percebida durante a regulação do sinistro, em outras palavras,
caso a invasão tenha caracterização de terrorismo, as apólices tem exclusão
padrão para esses eventos, limitando a cobertura da mesma. Vale observar
que no mundo dos ataques virtuais os hackers se dividem em diversas
categorias: Ativistas, espiões, patrocinados por governos, terroristas, etc....
Como ainda estamos engatinhando nessa área e entendendo a dinâmica
motivacional envolvida, a correta avaliação das apólices específicas de
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terrorismo, assim como as limitações do Seguro Cibernético, é de suma
importância para a devida mitigação do risco por intermédio do seguro.

10. Seguro de Fraude Corporativa (Crime)
Esta linha de seguro, apesar da grande importância e de alta incidência de
casos, nunca decolou no mercado brasileiro, talvez por se tratar de um assunto
sensível dentro das empresas, ou por um processo de subscrição mais técnico
e com necessidade de informações relevantes por parte dos segurados, o
Seguro de Fraude Corporativa tem somente uma seguradora ainda operando
na linha no momento da elaboração deste estudo.
O desenvolvimento do Seguro Cibernético tem potencial para colocar um
pouco mais de pressão no Fraude Corporativa, pois questões de fraude não
estão amparadas pelo Cyber, um ponto que deve ser de grande atenção por
parte do comprador dessa apólice, pois existe um entendimento natural que
eventos de fraude cometidos por meios eletrônicos, serão cobertos pelo
Seguro Cibernético. No momento o número de ocorrências efetivadas por meio
da internet, seja por ataques via e-mails ou sites falsos está em alta,
acelerando durante a pandemia do Coronavírus pela potencialização da
superfície de ataques (mais pessoas trabalhando em ambiente domiciliar) e
pela necessidade natural de informações sobre a doença, criando um ambiente
ideal para ação de criminosos.
O Seguro de Fraude Corporativa, apesar de contar com clausulados antigos
ainda utilizados pelas seguradoras, contam com previsão de fraudes efetivadas
por meios eletrônicos, porém com a evolução do mundo digital há necessidade
de revisão dos mesmos, buscando a adequação da apólice àquilo que é o ideal
a atividade exercida pela empresa, bem como ao que pode ser considerado
como uma fraude com o uso de vazamento de dados, engenharia social e/ou
outras vias de ataque.
Eventualmente as apólices de Seguro Cibernético podem incorporar cenários
de cobertura ligados a utilização de ataques cibernéticos e/vazamento de
dados como forma de efetivação de uma fraude, a evolução dos processos de
subscrição das seguradoras e a contínua melhora nos sistemas de controle e
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prevenção de perdas das empresas tendem a convergir para um cenário de
mitigação de risco mais ajustado a necessidade de mitigação por uma apólice.

11. Conclusão
Gerenciar o Risco Cibernético e todas as nuances existentes nas demais linhas
de seguro, assim como situações não mitigáveis pelo mercado segurador,
demanda uma nova abordagem por parte das empresas/indivíduos, buscando
olhar além do horizonte e antecipar cenários com potencial de impacto no
curto, médio e longo prazo. Mais uma vez, utilizando a pandemia causada pelo
Coronavírus, a grande maioria das empresas/indivíduos não estavam
preparados para lidar com toda a consequência econômica e de saúde pública
causada pela Covid-19, porém as empresas que estavam preparadas para lidar
com cenários de estresse e de continuidade de negócios, assim como
indivíduos que contavam com recursos financeiros para lidar com períodos de
redução ou falta de renda, estão passando por essa fase em melhores
condições e devem se recuperar de maneira mais rápida.
Algumas ações devem ser consideradas para a devida análise de riscos e
avaliação de condições contratuais das apólices:
 Análise compreensiva de clausulados e condições de mercado,
verificando diferenças de cobertura X exclusões oferecidas por cada
seguradora;
 Buscar condições afirmativas de cobertura para situações de Riscos
Cibernéticos não cobertos pela apólice específica e passíveis de
cobertura por outras apólices;
 Realizar estresse de cenários, analisando o comportamento de cada
apólice de seguros;
 Em caso de exclusões de coberturas para eventos potencialmente
danosos avaliar outras ferramentas de mitigação;
 Definição de prioridades e investimentos, tanto na aquisição de novas
coberturas securitárias, quanto em outras soluções de mitigação.
Nosso entendimento é que o risco cibernético muda um cenário de risco já
existente e de conhecimento de todos os participantes, seja o segurado, a
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seguradora ou o corretor de seguros, buscar a adequação de todo um
programa de seguros de uma grande empresa deve consumir tempo e
investimento financeiro, mas é de suma importância, para empresas pequenas
e médias o correto gerenciamento dos riscos pode ser a diferença entre a
continuidade do negócio ou encerramento das atividades em caso de um
grande sinistro não coberto.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo analisar e discutir as mudanças
regulatórias propostas pela SUSEP para os seguros de danos, através dos
Editais de Consulta Pública nº 16/2020 e 18/2020, respectivamente. Serão
analisados o contexto em que as mudanças propostas foram pensadas e os
objetivos da SUSEP com elas, bem como quais são as alterações previstas
nas minutas colocadas em consulta pública. Por fim, o estudo analisará alguns
aspectos práticos sobre as novas normas sugeridas.
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1. Introdução
A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) colocou em consulta
pública os Editais nº 16/2020 e 18/2020, apresentando minutas de nova
Circular e nova Resolução que terão como propósito regulamentar as regras de
funcionamento e os critérios para operação das coberturas dos seguros de
danos.
Atualmente, o principal normativo que, em conjunto com vários outros,
regulamenta os seguros de danos, é a Circular SUSEP nº 256/2004. As novas
normas propostas pretendem revogá-los e apresentar uma regulamentação
consolidada90, com abordagem simplificada e Principiologia.
A grande inovação do órgão regulador com os normativos apresentados para o
mercado de seguros brasileiro diz respeito à proposta de distinção regulatória e
tratamento diferenciado entre os seguros de danos massificados e os seguros
de grandes riscos, através da criação de norma específica para este último.
O objetivo deste artigo é, portanto, expor de forma sintetizada e analítica as
mudanças que estão sendo propostas, abordando situações práticas e que
podem causar impacto relevante no mercado de seguros, discutindo eventuais
possibilidades de alteração, com o fim de contribuir com o debate sobre o
tema, que ainda está sendo estudado pela própria SUSEP.

2. Contexto das Propostas e Objetivos da SUSEP
Desde 2018, a SUSEP vem trabalhando na proposta de revisão da
regulamentação dos seguros de danos. Somente neste ano, porém, é que o
processo finalmente foi concluído – em cumprimento ao Plano de Regulação
de 2020, que definiu o tema como prioritário para o corrente ano –, com a
apresentação das minutas preparadas ao mercado para debates, permitindo a
participação da sociedade na discussão deste assunto tão importante.

90

Adicionalmente, há previsão de revogação das Circulares SUSEP nº 168/2001, 239/2003,
265/2004, 270/2004, 278/2004, 369/2008, 458/2012, da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº
05/2008 e dos arts. 7º ao 14º da Circular 535/2016.
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A partir de diversos debates internos e externos, a SUSEP identificou uma
nítida percepção dos envolvidos no sentido de que há uma regulamentação
excessiva no mercado de seguros do Brasil, que não acompanha a
modernização da operação do setor e acaba por retardar o desenvolvimento do
seguro no país.
Havia o dever, também, de adequar a atuação da SUSEP aos princípios
estabelecidos em lei para todos os órgãos reguladores do país. Referimo-nos à
Lei de Liberdade Econômica (nº 13.874/2019), que estabelece como regra a
intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e a
excepcionalidade da revisão contratual.
Nesse contexto, surgiu a necessidade de promover alterações regulatórias com
o fim de possibilitar um ambiente propício ao desenvolvimento do mercado,
para que ele se torne mais competitivo, transparente, inovador e com maior
cobertura, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.
Com isso, os objetivos traçados pela SUSEP foram: (i) consolidar os diversos
normativos aplicáveis aos planos de seguro de danos, acabando com a
existência de normas esparsas acerca de temas interligados; (ii) simplificar a
regulamentação, retirando diversas regras prescritivas e conferindo maior
liberdade contratual às partes; (iii) distinguir o tratamento dado aos seguros
massificados dos seguros de grandes riscos; (iv) flexibilizar a estruturação
contratual e a criação de produtos pelas seguradoras; e (v) dar mais
transparência aos consumidores.
Sem retirar a indubitável importância de todos os objetivos delineados pela
SUSEP, merece ser exaltada a intenção da Autarquia em finalmente instituir
uma separação regulatória entre os seguros massificados e de grandes riscos,
especialmente diante da presença de características extremamente distintas
entre ambos, principalmente no que tange ao conhecimento das partes acerca
do risco e da capacidade de negociação dos termos e condições aplicáveis.
Essa separação, na prática, se dará por meio da aplicação das normas
previstas na Resolução do Edital nº 18/2020 especificamente aos seguros de
danos de grandes riscos, uma vez que a Circular do Edital nº 16/2020
estabelece regras gerais a todos os seguros de danos, não apenas aos
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massificados. Até porque, nessa Circular, a SUSEP sequer conceitua o que
são os seguros massificados ou menciona esse termo em seu longo teor.
A partir das mudanças propostas, o que se pretende é assegurar que o
consumidor de seguro tenha proteção e tratamento adequados, ao passo que,
nas relações envolvendo empresas de maior porte, impere a liberdade
contratual sobre a intervenção regulatória, partindo do pressuposto que tais
empresas possuem capacidade de negociação paritária frente às seguradoras,
sobretudo porque usualmente possuem grande conhecimento sobre o seu
próprio risco.
Com efeito, para atingir os objetivos traçados, a SUSEP se baseou em diversas
referências internacionais, consultando organismos de diversos países – como
Chile, Singapura, Reino Unido, Alemanha, EUA e Espanha – e adotando
princípios e diretrizes de diversos deles, com a finalidade de equiparar a
regulamentação brasileira sobre seguros de danos à outras regulamentações
muito mais avançadas e desenvolvidas.
O que se vê como consequência, portanto, é que será adotada pela SUSEP
uma postura muito mais destinada à definição de princípios e deveres de
conduta, à fiscalização da solvência das seguradoras e da transparência
perante os consumidores, do que destinada à padronização de produtos com
clausulados obrigatórios para as seguradoras seguirem. Ou seja, ter uma
atuação de supervisão muito mais no sentido de identificar condutas danosas
ao mercado ou contrárias aos princípios legais, do que estabelecer como as
seguradoras devem operar seus produtos.
Percebe-se, ainda, a partir do contexto em que as mudanças propostas foram
idealizadas e dos objetivos traçados pela SUSEP, o intuito de destravar a
regulamentação rígida atualmente existente e fomentar contratos de seguros
mais simples, claros e acessíveis,
Como se discorrerá ao longo do presente artigo, será possível visualizar cada
um dos objetivos da SUSEP nas mudanças propostas, que serão tratadas a
seguir.
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3. Flexibilização dos produtos
De maneira comum aos seguros de danos massificados e de grandes riscos, a
SUSEP propõe a flexibilização da estrutura dos contratos de seguro, do
desenho das coberturas e do processo de registro na Autarquia. Em razão
disso, essas sugestões serão tratadas em conjunto no presente tópico.
Atualmente, a norma em vigor prevê produtos com diversas cláusulas
obrigatórias que devem ser observadas pelas seguradoras no momento de
elaboração de novos planos de seguro.
Uma das obrigações a ser observada é de que os contratos sejam estruturados
em camadas, que são divididas em Condições Gerais91, Condições Especiais92
e Condições Particulares93. Por esse motivo, é comum se deparar com
contratos extensos e, às vezes, de difícil compreensão pelos segurados.
A proposta da SUSEP é extinguir a necessidade de observância a todos esses
requisitos no momento de elaboração de um novo produto e acabar com a
referência a planos padronizados ou não padronizados. Além disso, também há
um intuito de dissipar a ideia de que os produtos securitários são previamente
aprovados pela SUSEP, atribuindo, consequentemente, mais responsabilidade
às seguradoras pelos produtos que oferecem.
Observados alguns requisitos mínimos, sem previsão de redação específica
das cláusulas, a estruturação dos contratos de seguro ficará a critério das
seguradoras. Isto é, a divisão contratual em camadas deixa de ser obrigatória e
passa a ser uma faculdade das seguradoras, o que permitirá que sejam
elaborados clausulados únicos, mais simples e concisos, conferindo mais
transparência e facilidade de compreensão a todos.

91

Conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo obrigações e
direitos da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, quando couber, do
estipulante. (RESOLUÇÃO CNSP Nº 344/2016
92
Conjunto de cláusulas que especificam as diferentes modalidades de cobertura que possam
ser contratadas dentro de um mesmo plano de seguro. (RESOLUÇÃO CNSP Nº 344/2016).
93
Cláusulas que alteram, de alguma forma, as condições originais dos contratos de seguro. As
Condições Particulares se subdividem em Coberturas Adicionais, Cláusulas Específicas e/ou
Cláusulas Particulares. No 1º caso, ampliam a garantia e geram prêmio adicional; no 2º caso,
alteram o contrato, inclusive possivelmente Coberturas Adicionais, mas normalmente sem gerar
prêmio extra; no 3º caso, são cláusulas estipuladas para atender características especiais de
determinados Segurados, não se aplicando, em geral, aos demais. (RESOLUÇÃO CNSP Nº
341/2016).
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Outra questão inserida no âmbito da flexibilização dos produtos diz respeito à
atual proibição de as seguradoras oferecerem produtos com coberturas
atreladas a diferentes grupos de ramos de seguro94. Essa situação, até o
momento, causa a impressão de que as apólices de seguro são, de certa
forma, engessadas, por não poderem se amoldar às necessidades do
segurado em determinadas hipóteses. A consequência, nesses casos, é a
impossibilidade de amparar um determinado risco que um segurado pretendia
ver coberto, em conjunto com outro, através de um único plano de seguro.
A alteração sugerida pela SUSEP através da nova Circular consiste em
permitir, como regra, a inclusão de coberturas atreladas a diferentes ramos em
um mesmo plano de seguro, sendo que eventuais exceções serão tratadas
caso a caso, por meio de regulamentações específicas.
Com isso, a ideia é que as seguradoras ofereçam produtos mais ajustados às
necessidades dos segurados, evitando que um determinado risco fique
desassistido e que seja preciso atender às demandas de um segurado de
forma complexa através de mais de um produto, podendo as seguradoras
usufruir dessa liberdade para desenhar produtos mais atrativos.
Além disso, outra limitação prestes a ser extinta é a de oferecimento de
coberturas all risks somente através de seguros de ramos específicos (como
riscos patrimoniais, riscos de petróleo, riscos nomeados e operacionais etc.).
As coberturas all risks possuem interessante escopo em determinadas
situações, visto que não há nomeação dos riscos cobertos, sendo estabelecido
que tudo em relação ao objeto segurado predeterminado estará coberto, exceto
o que estiver expressamente previsto como risco excluído. Sobre isso, a
mudança promovida pela SUSEP é no sentido de permitir a estruturação de
coberturas all risks em quaisquer ramos.
Outras relevantes alterações a serem promovidas dizem respeito à
flexibilização da forma de cobrança do prêmio e da retirada de previsões
obrigatórias dos clausulados. Atualmente, no que diz respeito à cobrança do
prêmio, a Circular SUSEP nº 239/2003 estabelece que este somente pode ser
94

Nos termos da Circular nº 535/2016: Art. 7. Ressalvados os casos expressamente previstos
nesta Circular ou expressamente previstos nos normativos específicos dos ramos, os planos de
seguro compostos não poderão conter coberturas agregadas pertencentes a Grupos distintos.
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único e que o pagamento deve se dar à vista ou parcelado. Além disso, a
mesma norma prevê uma série de requisitos a serem observados pela
seguradora no documento de cobrança.
A minuta da nova Circular, por outro lado, deixa a forma de cobrança do prêmio
à livre escolha das partes, podendo ser único, periódico ou mediante qualquer
outra estruturação. Ainda, deixam de existir os requisitos no documento de
cobrança, bastante que seja possível identificar o segurado e o contrato a que
aquele pagamento se refere.
Já quanto à exclusão de previsões obrigatórias do clausulado, a SUSEP
propõe a exclusão da obrigatoriedade de adoção da tabela de prazo curto
como critério para ajuste de vigência em caso de não pagamento do prêmio e
para retenção do prêmio em caso de rescisão solicitada pelo segurado. No
novo cenário, caberá às seguradoras definir no clausulado o critério a ser
adotado em caso de pagamento parcial do prêmio. Nada impede que a tabela
de prazo curto continue a ser adotada, mas a expectativa é as seguradoras
proponham outros mecanismos, como o de proporcionalidade.
Não apenas isso, mas também é sugerida a exclusão da redação padronizada
da cláusula de concorrência de apólices. A previsão desta cláusula no contrato
continua sendo obrigatória, mas a sua redação fica à critério de cada
seguradora. Essa medida certamente contribui para a maior liberdade da
seguradora na elaboração de seus produtos, contudo, cria um risco de conflito
caso as cláusulas das apólices concorrentes prevejam critérios totalmente
diferentes e não compatíveis uma com a outra.
Já no que se refere às coberturas vinculadas à prestação de serviços, os
normativos atualmente existentes não possuem clareza acerca de seu
funcionamento. A nova Circular vem para acabar com essa omissão e prever
que as coberturas dessa espécie poderão estar vinculadas à prestação de
serviço por prestador de livre escolha do segurado, através de rede
referenciada oferecida pela seguradora ou por ambos, havendo apenas a
necessidade de que a apólice seja clara sobre a modalidade escolhida.
Certamente, essa alteração enseja maior flexibilidade para os planos de seguro
e possibilita uma maior gama de produtos, tanto para os segurados que
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desejam um seguro mais barato e que esteja satisfeito em ser atendido apenas
em uma rede referenciada, quanto para aqueles que aceitam um produto com
um custo um pouco maior, mas que o possibilite a ser atendido pelo prestador
de sua escolha, mediante reembolso.
Finalmente, no que tange ao registro de novos produtos, a SUSEP apresenta
um novo modelo menos burocrático.
A proposta é eliminar as listas de verificação, assim como a referência aos
produtos padronizados, e dispensar a apresentação da nota técnica atuarial,
bastando que as seguradoras a mantenham em seu poder para o caso de
eventual solicitação pela SUSEP. No caso dos seguros massificados, o registro
dos produtos continua a ser automático, sem necessidade de aprovação
prévia, tornando-se pronto para colocação no mercado após o recebimento da
numeração de registro. Nos grandes riscos, a proposta é de que sequer há
necessidade de registro no órgão regulador.
Com base no exposto, verifica-se uma série de medidas propostas pela
SUSEP com o fito de tornar a elaboração dos clausulados mais fácil, menos
burocrática, e que permita planos de seguro mais criativos, diferenciados, de
simples entendimento e feitos sob medida para atender aos interesses do
segurado.

4. Seguros de grandes riscos
Para permitir a diferenciação entre os seguros massificados e os seguros de
grandes riscos, a minuta de Resolução do Edital nº 18/2020 apresenta uma
definição para este último, prevendo quais apólices serão enquadradas como
tal. O conceito proposto é baseado em dois critérios: o primeiro, que prevê
ramos específicos que automaticamente são considerados “grandes riscos”, e
o segundo, que prevê uma série de características atinentes ao segurado que
enquadrarão o seguro contratado por ele nessa modalidade.
Quanto ao primeiro critério, de cunho mais objetivo, foi definido que todos os
contratos de seguro de dano dos ramos de responsabilidade civil de
administradores e diretores - D&O, riscos de petróleo, riscos nomeados e
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operacionais - RNO, global de bancos, aeronáuticos, stop loss, nucleares e
compreensivo para operadores portuários serão considerados grandes riscos.
Já com relação ao segundo, serão considerados grandes riscos os seguros de
dano, de qualquer ramo, que possuam limite máximo de garantia (LMG)
superior a R$ 20.000.000,00 ou sejam contratados por pessoas jurídicas que
possuam ativo total superior a R$ 27.000.000,00 ou faturamento bruto anual
superior a R$ 57.000.000,00, ambos no exercício imediatamente anterior.
Por não ter sido proposto conceito específico para os seguros massificados, o
enquadramento nessa modalidade se dará por exclusão, ou seja, tudo aquilo
que não for considerado como seguro de grande risco, será, automaticamente,
considerado massificado.
Sem dúvida, a definição de Grandes Riscos é desafiadora, seja pela sua
novidade, seja porque não é fácil estabelecer uma linha de corte. O regramento
proposto pela SUSEP é claramente inspirado na Diretiva Europeia 95, que
também

traz

uma

definição

mista,

prevendo

alguns

ramos

que

automaticamente se enquadram nessa definição, sendo que nos demais casos
é necessário preencher pelo menos um dos requisitos financeiros previstos na
legislação (vide Anexo I).
O objetivo é que o enquadramento em grandes riscos reflita os casos em que
há a paridade contratual presumida pela norma, daí a importância dessa
definição. Nesse sentido, não nos soa adequado incluir o D&O como um ramo
que automaticamente será considerado de grandes riscos, dado que,
atualmente, há grande demanda deste seguro por empresas de pequeno e
médio porte. Além disso, os segurados do D&O nas coberturas A e B são
pessoas físicas, que raramente participam da contratação do seguro, não se
assemelhando com o que ocorre nos demais ramos previstos como grandes
riscos.

95

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009,
relativa ao acesso da atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II)
define grandes riscos para efeitos de regulamentação das companhias de seguros que
subscrevem riscos localizados em estados membros da União Europeia. A íntegra da diretiva
está disponível em: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/2019-01-13.
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Nesse sentido, considerando que o normativo ainda está em fase de
elaboração, é de se esperar que ainda sofra mudanças após o necessário
debate e escrutínio público que vem sendo fomentado pela própria SUSEP.
Finalmente, a minuta de Resolução apresenta uma relação de condições
mínimas específicas a cada ramo enquadrado como seguro de grandes riscos
que contém definições e delimitações do escopo de cada cobertura, com a
finalidade exclusiva de guiar as seguradoras na elaboração destes produtos,
mas consagrando a liberdade contratual na redação das cláusulas.

5. Conclusão
Como pôde se perceber ao longo deste artigo, as normas colocadas em
consulta pública inauguram uma nova fase no mercado de seguros brasileiro,
consistente em destinar a regulação ao seu propósito primordial de incentivar a
competividade e proteger os consumidores, permitindo, de outro lado, o maior
desenvolvimento do mercado com liberdade de criação de produtos e com
menor intervenção nos grandes riscos.
Trata-se de verdadeiro divisor de águas na regulamentação dos seguros de
danos, que há muito vinha sendo desejado pelo mercado, além de demonstrar
uma nítida mudança de posicionamento do órgão regulador, que passa a
adotar um perfil de supervisão muito mais principiológico e menos interventivo.
Espera-se que as companhias seguradoras adotem as medidas de
flexibilização sugeridas, tornando suas apólices mais simples e atrativas aos
consumidores, a fim de efetivamente fomentar a atividade securitária no país
através da disponibilização de produtos que atendam cada vez mais a
necessidade dos segurados.
As minutas da Circular e da Resolução ainda seguem na fase de elaboração e
estão sujeitas a modificações antes de sua edição final e entrada em vigor.
Após isso, as seguradoras terão o prazo 180 dias para adaptar seus
clausulados naquilo que for necessário para atender às novas regras. As
modificações dos seguros de grandes riscos, por outro lado, somente terão
efeito para as apólices emitidas ou renovadas após a entrada em vigor da
Resolução.
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ANEXO I

Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
novembro de 2009

RAMOS DE SEGURO NÃO VIDA
A. Classificação dos riscos por ramos de seguros
1. Acidentes (incluindo os acidentes de trabalho e as doenças
profissionais):
- Prestações convencionadas,
- Prestações indenizatórias,
- Combinações dos dois tipos de prestações,
- Pessoas transportadas.
2. Doença:
- Prestações pré-fixadas,
- Prestações indenizatórias,
- Combinações dos dois tipos de prestações.
3. Veículos terrestres (não ferroviários)
Qualquer dano sofrido por:
- Veículos terrestres motorizados,
- Veículos terrestres não motorizados.
4. Veículos ferroviários
Qualquer dano sofrido por veículos ferroviários.
5. Aeronaves
Qualquer dano sofrido por aeronaves.
6. Embarcações marítimas, lacustres ou fluviais
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Qualquer dano sofrido por:
- Embarcações fluviais,
- Embarcações lacustres,
- Embarcações marítimas.
7. Mercadorias

transportadas

(incluindo mercadorias,

bagagens e

quaisquer outros bens)
Qualquer dano sofrido por mercadorias ou bagagens, qualquer que seja o meio
de transporte.
8. Incêndio e elementos da natureza
Qualquer dano sofrido por coisas (não abrangidas nos ramos 3, 4, 5, 6 e 7)
quando for causado por:
- Explosão,
- Tempestade,
- Elementos da natureza, com exceção da tempestade,
- Energia nuclear,
- Aluimento de terras.
9. Outros danos em coisas
Qualquer dano sofrido por coisas (não abrangidas nos ramos 3, 4, 5, 6 e 7)
quando esse dano for causado por granizo, geada ou qualquer outro evento
não referido no ramo 8, como, por exemplo, o roubo.
10. Responsabilidade civil de veículos terrestres motorizados
A responsabilidade resultante da utilização de veículos terrestres motorizados
(incluindo a responsabilidade do transportador).
11. Responsabilidade civil de aeronaves
A responsabilidade resultante da utilização de aeronaves (incluindo a
responsabilidade do transportador).
12. Responsabilidade civil de embarcações marítimas, lacustres ou
fluviais
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A responsabilidade resultante da utilização de embarcações marítimas,
lacustres ou fluviais (incluindo a responsabilidade do transportador).
13. Responsabilidade civil geral
Qualquer responsabilidade, com exceção das mencionadas nos ramos 10, 11
e 12.
14. Crédito:
- Insolvência geral,
- Crédito à exportação,
- Vendas a prestações,
- Crédito hipotecário,
- Crédito agrícola.
15. Caução:
- Caução directa,
- Caução indirecta.
16. Perdas pecuniárias diversas:
- Riscos de emprego,
- Insuficiência de receitas (geral),
- Mau tempo,
- Perda de lucros,
- Persistência de despesas gerais,
- Encargos comerciais imprevistos,
- Perda do valor venal,
- Perda de rendas ou de rendimentos,
- Perdas comerciais indirectas, diferentes das anteriores,
- Perdas pecuniárias não comerciais,
- Outras perdas pecuniárias.
17. Protecção jurídica
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Despesas e custos de assistência jurídica.
18. Assistência
Assistência a pessoas em dificuldades no decurso de deslocações ou
ausências do domicílio ou do local de residência habitual.
B. Denominação das autorizações concedidas simultaneamente para
vários ramos
Serão

designadas

da

seguinte

forma

as

autorizações

que

incidam

simultaneamente:
a) Sobre os ramos 1 e 2: «Acidentes e Doenças»;
b) Sobre os ramos 1 (quarto risco), 3, 7 e 10: «Seguro Automóvel»;
c)Sobre os ramos 1 (quarto risco), 4, 6, 7 e 12: «Seguro marítimo e
transportes»;
d) Sobre os ramos 1 (quarto risco), 5, 7 e 11: «Seguro Aéreo»;
e) Sobre os ramos 8 e 9: «Seguro de incêndio e outros danos»;
f) Sobre os ramos 10, 11, 12 e 13: «Responsabilidade Civil»;
g) Sobre os ramos 14 e 15: «Crédito e Caução»;
h)Sobre todos os ramos: a designação escolhida pelos Estados-Membros
interessados, que devem comunicá-la aos outros Estados-Membros e à
Comissão.
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Secção 3 – Definições
Artigo 13º
Definições:
Para efeito da presente diretiva, entende-se por:
(...)
2.7. Grandes riscos:
a)

Os riscos classificados nos ramos 4, 5, 6, 7, 11 e 12 da Parte A do

anexo I;
b)

Os riscos classificados nos ramos 14 e 15 da Parte A do anexo I,

sempre que o tomador do seguro exerça a título profissional uma
actividade industrial, comercial ou liberal e o risco seja relativo a essa
actividade;
c)

Os riscos classificados nos ramos 3, 8, 9, 10, 13 e 16 da Parte A

do anexo I, desde que o tomador do seguro exceda os valores limite
abaixo indicados em, pelos menos, dois dos três critérios seguintes:
Total do balanço: 6 200 000 EUR,
i) Montante líquido do volume de negócios, na acepção da Quarta
Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de

Julho de 1978,

baseada no artigo 54.o , n. o 3, alínea g), do Tratado e relativa às
contas anuais de certas formas de sociedades ( 1) JO L 222 de
14.8.1978, p. 11. (1): 12 800 000 EUR,
ii) Número médio de empregados durante o exercício: 250.
No caso de o tomador do seguro estar integrado num conjunto de empresas
para o qual sejam elaboradas contas consolidadas, na acepção da Directiva
83/349/CEE, os critérios enunciados na alínea c) do primeiro parágrafo devem
ser aplicados com base nas contas consolidadas.
Os Estados-Membros podem incluir na categoria referida na alínea c) do
primeiro parágrafo os riscos seguros em nome de associações profissionais,
empresas comuns e associações ocasionais;
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
A. ITC 2019 consolida mudança de percepção do impacto das insurtechs nos
negócios
Marcelo Blay

Um mês se passou desde que voltei da ITC (InsurTech Connect) de 2019, a
maior convenção de seguros e tecnologia do mundo. Precisei deste tempo para
digerir a quantidade enorme e de informações colhidas em mais de 20
palestras e inúmeros encontros profissionais.
A convenção começou com a apresentação de Caribou Honig, um dos
fundadores da ITC, pontuando algo relevante: começamos a ver os primeiros
“unicórnios” no mercado de seguros, ou seja, as insurtechs entraram no radar
de grandes investidores como as próprias seguradoras existentes e
estabelecidas (ou “incumbentes”), as resseguradoras, os fundos de pensão, os
fundos soberanos e fundos de private equity. É um indicativo claro de que
gente muito grande e capitalizada descobriu que um dos melhores atalhos para
atingir o estágio de transformação digital é através das mais variadas formas
de relacionamento com as insurtechs, como, por exemplo, aquisições e
parcerias.
Dado o foco no indivíduo em tudo que as empresas têm lançado em outros
setores da economia, percebi o que vem por aí na indústria de seguros:
apólices personalizadas apoiadas em processos operacionais rápidos, fáceis e
talvez até invisíveis para o cliente. Adeus à massificação tão em voga até
pouco tempo atrás. Com isso em mente, passaremos a ter cada vez mais
processos “self-service”, isto é, atividades sendo executadas diretamente pelos
próprios clientes.
Neste sentido, Chris Colborn da Lippincott trouxe uma reflexão importante: “as
pessoas não estão interessadas em comprar furadeiras; elas querem o buraco
feito”. Consequentemente, as pessoas não querem comprar seguro: elas
querem prever, prevenir e se proteger contra os riscos e voltarem à situação de
conforto caso venham a sofrer alguma perda. Precisamos repensar nossa
lógica de construção de produtos bem como a forma como nos comunicamos
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com nossos consumidores. Às vezes tenho a impressão que continuamos
vendendo furadeiras.
Como mudar isso? Glenn Shapiro, presidente de Personal Lines da Allstate,
trouxe um palpite: a indústria de seguros ainda não passou por uma grande
disrupção. Em uma excelente apresentação ele ilustrou que mesmo com a
aplicação de tecnologia de ponta, grandes mudanças não são impossíveis –
mas estão longe de serem fáceis. Há alguns obstáculos apontados por ele,
como a grande necessidade de capital para atender os preceitos atuariais, a
natureza dos riscos que cobrimos com nossas ofertas, a complexidade inerente
à indústria (subscrição de riscos, sinistros, serviços acoplados às apólices,
fraudes, etc.) e as exigências regulatórias. A estes pontos acrescento que,
apesar da expectativa do mercado, aspectos atemporais do seguro como a
integridade, a transparência e a confiança não sofrerão mudanças na transição
do ambiente analógico para o digital.
No entanto, é consenso que a indústria de seguros precisará de mais inovação
para oferecer proteção aos riscos característicos do século XXI como
mudanças climáticas, instabilidade geopolítica e ataques cibernéticos. Este
último, inclusive, mostrou ser o sinistro de maior preocupação na convenção. A
expectativa das empresas em relação a ciberataques não é apenas receber o
dinheiro da indenização, mas ter alguém que ajude-as a recolocar a empresa
em funcionamento de novo, bem como traga sugestões de como fazer para
que o problema não volte a acontecer. Foi uma surpresa ouvir as gigantes da
tecnologia Google e Microsoft, que poderiam atuar diretamente neste mercado,
negar que isto esteja em seus planos. Igualmente curioso foi ouvir na palestra
seguinte, de Richie Whitt, CEO da Markel Insurance Company, uma grande
seguradora americana: “Não acreditem no que eles (Microsoft e Google)
acabaram de falar...”. Fiquei com a pulga atrás da orelha.
De qualquer forma, já é possível constatar a consolidação das insurtechs como
catalisadoras da transformação da indústria de seguros. Anteriormente
entendidas como ameaças, é um alento notar que são cada vez mais
percebidas como parceiras para evolução dos negócios. Passou o medo de
três anos atrás. Um exemplo incrível foi apresentado na palestra “Golias se
junta a Davi”: a insurtech States Title adquiriu uma companhia de seguros
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estabelecida, chamada North American Title Insurance Company (NATIC). A
NATIC chegou à conclusão que não tinha as habilidades necessárias para
fazer uma transformação digital para melhorar a experiência do cliente e
potencializar os resultados da empresa. Detalhe: a States Title tem 24
funcionários e a NATIC, 14 mil.
Outra palestra impactante foi proferida por Patrick Gee, VP de Personal
Insurance da Travelers. Ele sugeriu que devemos elaborar produtos e
processos que sejam mais transparentes para os clientes. Com o objetivo de
fazer uma revisão profunda em seus processos, a Travelers usou como estudo
de caso as atividades necessárias para liberação de pagamento de um sinistro
de colisão parcial. Perceberam que, pela ótica da seguradora, o processo
levava 10 dias para ser concluído. No entanto, observando-se pela perspectiva
do segurado e da oficina este prazo era percebido como sendo de 30 dias!
Após inúmeras modificações, utilizando-se de toda tecnologia possível e
desenvolvendo novas soluções, conseguiram que a percepção do prazo para
liberação do pagamento e início dos reparos caísse a zero. Sim, a zero. Bela
provocação para repensarmos nossos modelos de negócio, trazendo a ótica da
experiência do cliente para o cerne de toda e qualquer atividade empresarial.
Já a palestra “Insurtech 2.0: What you can do to win?” trouxe informações
surpreendentes sobre mercado de trabalho. Baseada numa série de dados do
setor de seguros nos EUA ficamos sabendo que o número de corretores e
agentes está em crescimento naquele país, totalizando 800 mil profissionais!
Portanto, caiu por terra a hipótese de que a tecnologia iria acabar com o
distribuidor.
Outras constatações que são bem claras para quem opera diretamente no
setor: o custo de aquisição (CAC – cost of aquisition) é uma variável crítica e
está cada vez mais cara, e o valor do cliente no tempo (LTV - lifetime value) é a
forma de mensurar a viabilidade do negócio. Além disso, ficou claro que ainda
ninguém descobriu a fórmula de sucesso para a venda cruzada (cross-sell) em
seguros.
Finalmente, foi uma experiência enriquecedora compor um painel de debates mediado por Karim Hirji da Intact Ventures do Canadá - onde comparamos os
mercados brasileiro (Minuto Seguros), indiano (Acko) e americano (Metromile),
228

além de ter sido uma grande honra ser o primeiro brasileiro a participar como
palestrante do ITC. Brasil, Índia e EUA são mercados de milhões de
consumidores de seguros, mas estão em estágios de maturidade muito
diferentes. Abordamos questões regulatórias, tecnológicas, taxa de penetração
da indústria no PIB e empreendedorismo. Fica claro que vivemos num país
com um grande potencial de crescimento para o mercado de seguros e que as
insurtechs podem ser as importantes agentes da transformação necessária
para que consigamos capturar inúmeras oportunidades.
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CONTRATO DE SEGURO
A. A Indenização Securitária Frente à Ausência de Comunicação ao Segurado
Voltaire Marensi

Muitas vezes tenho me manifestado no sentido de dar integral apoio às
súmulas exaradas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de matéria
securitária. Porém, data vênia, a novel súmula sob número 616 levada a efeito
em 23 de maio de 2018, causou-me bastante indignação frente ao que
determinam os princípios gerais do contrato de seguro.
Diz o sobredito enunciado: " A indenização securitária é devida quando ausente
a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio
por constituir requisito essencial para suspensão ou resolução do contrato de
seguro". Tenho para mim, em primeiro lugar, que a comunicação ao segurado
relativa ao atraso no pagamento do prêmio não se configura em requisito
essencial ao contrato de seguro. O prêmio, em si, de fato, é requisito essencial
para que se concretize o contrato de seguro. Sem o pagamento do prêmio não
pode haver o dever correspondente da seguradora em indenizar o segurado.
Isto é inquestionável. Porém, determinar que mesmo sem o pagamento do
prêmio a indenização securitária será devida em razão de uma exigência
pretoriana, vênia concessa, é extrapolar o que determina o nosso ordenamento
jurídico. A uma, porque atenta, visceralmente, com o estatuído no artigo 763 do
Código Civil. A duas, porque, de lege lata, uma lei específica com norma inserta
no § único do artigo 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966,
ainda em vigor, diz que qualquer indenização securitária dependerá de prova
de pagamento do prêmio.
É verdade que existe um projeto de lei em curso no Senado da República, no
qual neste ponto me filio integralmente, determinando que a resolução do
contrato, "salvo quando se tratar de mora da prestação única ou da primeira
parcela do prêmio, está condicionada a prévia notificação e não poderá ocorrer
em prazo inferior a trinta dias após a suspensão da garantia". Assim, de lege
ferenda, " a resolução libera integralmente a seguradora por sinistros e
despesas de salvamento ocorridos a partir de então.
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Por outro lado, não se ignora o fato de inúmeros precedentes do Superior
Tribunal de Justiça mitigar o rigorismo previsto quer nas cláusulas previstas nos
contratos de seguro, quer no que tange à interpretação propriamente dita
prevista no artigo 763 do Código Civil - alhures citado -, no sentido de exigir
para o cancelamento do contrato por falta do pagamento do prêmio a prévia
notificação do segurado.
É evidente, que a falta do pagamento do prêmio desfaz o vinculum juris
estabelecido entre o segurador e o segurado, mas, com as mais redobradas
vênias, a meu sentir, tal fato não convalida um ato que não se praticou em uma
penalidade maior do que aquela que seria resultante da plena eficácia do
negócio jurídico em questão. Creio apropriado à espécie o adágio
multissecular: utile per inutile non vitiatur.
Entendo, data vênia, que se o segurado não pagou o prêmio no tempo
aprazado e se a seguradora não comunicou o segurado em relação a este
atraso, tal circunstância não convalida uma falta no que se convencionou
chamar de "dever de notificação" em uma penalidade que lhe importe em
condenação, até porque para que ocorra tal fato é imprescindível que o
pagamento do prêmio seja prestado.
Ademais, o princípio da boa-fé e da oticidade na condução de qualquer negócio
jurídico, nomeadamente no contrato de seguro, impõem que o pagamento do
prêmio seja efetivado para que haja o pagamento da indenização securitária,
vale dizer, como dizem os doutrinadores italianos: nullo rischio senza prêmio.
O que não se pode é inferir que a falta de "uma mera obrigação convencional" que assim se rotule na falta de uma mais apropriada -, convalide em dever de
indenizar sem que tenha "executado a obrigação que lhe competia, não
levando em conta a equivalência, que é da essência de tal contrato".
Impende, por fim, sublinhar que ao segurado cabe o pagamento do prêmio,
pois como doutrinou o jurisperito Carvalho Santos ao comentar o artigo 1.452
do Código Civil de 1916 com correspondência ao atual 764, "importa dizer que
o prêmio, em qualquer hipótese, será devido, realize-se ou não o risco em
virtude da própria natureza aleatória do contrato".
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Diante de tais considerações, penso que malgrado o segurado não tenha pago
o prêmio não poderá a seguradora ser obrigada a honrar à sua obrigação pelo
simples fato de não ter comunicado aquele a mora em que se encontrava para,
querendo, fazer jus ao direito do recebimento da indenização securitária.
É o que penso, sob censura dos doutos.
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B. As Recentes Súmulas do STJ e Ligeiro Apanhado do PLC nº 29/2017
Voltaire Marensi

"Tradicionalmente, as súmulas constituem "um método de trabalho", um meio
para "ordenar e facilitar a tarefa judicante" de controle da interpretação e
aplicação do direito no caso concreto, não gozando igualmente de força
vinculante".
Aliás, no registro de Marinoni, estas súmulas nunca conseguiram contribuir
para a unidade do direito. Diz, ao azo, o eminente processualista: "É ilógico
tentar dar-lhes a função de precedentes, na medida em que só a decisão do
caso concreto é capaz de espelhar em toda a sua plenitude o contexto fático
em que a ratio decidendi se insere".
É o caso da recente súmula sob nº 616 do STJ (23/05/2018), que diz: "A
indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do
segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio por constituir requisito
essencial para suspensão ou resolução do contrato de seguro".
Entendo, data vênia, que se o segurado não pagou o prêmio no tempo
aprazado e se a seguradora não comunicou o segurado em relação a este
atraso, tal circunstância não convalida uma falta no que se convencionou
chamar de "dever de notificação" em uma penalidade que lhe importe em
condenação, até porque para que ocorra tal fato é imprescindível que o
pagamento do prêmio seja prestado".
A matéria está melhor esclarecida, por exemplo, no Decreto-Lei nº 72/2008, de
16 de abril, (LCS portuguesa, assim os §§ 6 e 7 do VVG alemão e o artigo L112-2 do Code des Assurances francês. Deveres de Informação do Segurador.
Da mesma forma, a redação do § 2º do art. 22 do PLC nº 29/2017, é taxativo,
quando, in fine, diz: " e, não sendo purgada a mora, a seguradora não efetuará
quaisquer pagamentos relativos a sinistros ocorridos a partir do vencimento
original da parcela não paga".
Em síntese: Não há indenização sem que ocorra antes o pagamento do prêmio
por parte do segurado. É o que se dessume da leitura do parágrafo único, do
artigo 12, da Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. Idem, art. 763 do Código
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Civil. Nulo rischio senza premio. É o que está escrito, de modo lacônico, porém
enfático, na lei de seguros portuguesa, art. 59º: " A cobertura dos riscos
depende do prévio pagamento do prémio".
Assim, em consonância com o que decidiu reiteradamente o STJ, o art. 23 do
PLC nº 29/2017, em seu Capítulo IV, ao tratar "Do Prêmio", dispõe:
"A resolução, salvo quando se tratar de mora da prestação única ou da primeira
parcela do prêmio, está condicionada a prévia notificação e não poderá ocorrer
em prazo inferior a trinta dias após a suspensão da garantia".
Não se trata pois, quer de lege lata, quer de lege ferenda de indenizar sem que
seja efetivado o pagamento do prêmio. Cuida-se, tão somente, de interpelar o
segurado em sua mora - dever de informação -, sem que isto implique ipso fato
em pagamento de indenização sem a contraprestação do pagamento do
prêmio, elemento essencial para que o risco seja coberto pelo contrato de
seguro.
Enfim, cotejando a redação do art. 764 do CC: "o fato de se não ter verificado o
risco, em previsão do qual se faz o seguro, não exime o segurado de pagar o
prêmio", com o disposto no § 5º do art. 23 do PLC nº 29/2017, que diz que: " a
notificação da suspensão da garantia, quando advertir para a resolução do
contrato caso não purgada a mora, dispensará nova comunicação", faz crer por
todas que o pagamento do prêmio é conditio sine quo non para que qualquer
indenização securitária seja devida, sob pena de enriquecimento ilícito do
segurado. Ou, por outra: " Não é da anulação do pagamento que deriva o
direito de repetição, mas sim, do princípio da equidade que não tolera que
ninguém se enriqueça à custa de outrem".
Já a súmula 610 (07/05/2018), diz: " 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". Inaldo
Bezerra no Congresso realizado pelas Comissões de Direito Securitário da
OAB, em Recife, dias 10 e 11 de maio deste ano, dissertando sobre o tema
disse: " Quanto à súmula 610, necessária para revogar a 61, a meu ver deixou
passar grande oportunidade de dizer que a devolução da reserva ocorrerá nos
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seguros com regime financeiro de capitalização, sob pena de criar para o
segurador uma obrigação impossível de ser cumprida".
Talvez este posicionamento redacional poderia estar, de fato, previsto no
enunciado acima preconizado por aquele festejado jurista. Todavia, em que
pese a correta técnica securitária registrada pelo ilustrado colega acima
nominado, não cabe, a meu sentir, data vênia, em uma súmula, se insertar tal
casuística. Cabe, sim, ao segurador proceder da forma mais acertada, ou seja,
adequando no momento da liquidação do sinistro o regime pactuado, se de
capitalização, se de repartição simples. Ademais, porque o parágrafo único do
art. 797 do Código Civil é silente sobre o assunto.
De outro giro, penso que essa súmula guarda perfeita sintonia com o bom
direito, vale dizer, não se vai mais perquirir se o suicídio do segurado foi
voluntário, ou não, a teor do que ainda sinaliza o caput previsto no art. 118 do
PLC nº 29/2017. Tal como está posto no projeto em tela poderá se constituir
"numa verdadeira prova diabólica", como diziam os irmãos Mazeaud, aonde
não cabe mais ser polemizada tal situação em nosso atual ordenamento
jurídico. (Vide arts. 797 e 798 do CC).
Por fim, a súmula 609 (17/04/2018), diz: " A recusa de cobertura securitária,
sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver a exigência de
exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado".
Esta súmula é um pouco mais branda do que o leading case prolatado por
ocasião do julgamento dessa matéria, Relator ministro Eduardo Ribeiro - no
julgamento do Resp. 198.015-GO (23/03/99) - quando entendeu obrigar a
seguradora que aceita a proposta de adesão, ainda que o segurado não
forneça informações sobre o seu estado de saúde, assumir os riscos do
negócio ficando, portanto, sujeita a indenizar. (Voltaire Marensi, O Seguro no
Direito Brasileiro, 9ª edição, pág. 62).
Resta, em conclusão, a todos os operadores do direito o que se encontra
expresso no § 4º do art. 927 do CPC, verbis:
"A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de
tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de
235

fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia".
Por fim, quando se cuida de segurança jurídica é bom registrar o que disse
Celso Lafer, Professor Emérito da Faculdade de Direito da USP, em artigo
denominado O Direito e seus Problemas: "A autoridade da magistratura não
pode ser comprometida por decisões dessultórias".
O Direito deve ser justo, mas, sobretudo estar em perfeita sintonia com
princípios jurídicos que consagram práticas e regras que interagem com
instituições consolidadas ao longo de muitos e muitos anos.
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C. Seguro na era digital
Irapuã Beltrão

É certo que as novidades digitais e o avanço tecnológico afetam a todas as
relações sociais e jurídicas, é igualmente certo que algumas atividades tem as
suas estruturas mais sofisticadas por tal aspecto ou sofrem com maiores
demandas. Justo com estas, emergem variadas preocupações pelos
profissionais que atuam naqueles segmentos. A atividade de seguro e os
respectivos contratos trilham este caminho de máxima mutação na era digital.
Nunca é demais recordar que, no contido do art. 1433 Código Civil 1916, era o
contrato de seguro obrigado a ser escrito, tendo a doutrina de época debatido
bastante se tal forma era da própria essência do negócio jurídico ou apenas
para os fins de prova. A redação trazida pelo código de 2002 não deixou
dúvidas quanto a isto, ainda que se mantenha no art. 758 a referência aos
documentos típicos da relação securitária. Por outro lado, para os fins de uma
atualização legislativa restaria ainda a necessidade de modernização do marco
legal do Sistema Nacional de Seguros Privados, na medida em o Decreto-lei nº
73/66 ainda tem, em suas previsões, a determinação de que a contratação seja
precedida por propostas assinadas, concebidas ali na forma convencional.
Evidente que todas as estas disposições legais devem ser interpretadas em
compasso com os novos tempos e a era tecnológica. Naturalmente, que aquela
proposta mencionada no art. 9º D.L. 73/66 seja admitida por assinaturas
eletrônicas e outras formas de manifestação de vontade. Qualquer exegese
sobre a exigência de uma proposta para contratação de seguros que não seja
atrelada aos novos meios de revelação das vontades equivale a uma negativa
da realidade social e de como tais feitios já se encontram presentes no dia-adia de todos.
O próprio Conselho Nacional de Seguros Privados já teve oportunidade de
editar uma resolução nº 294/2013, em que se admite a utilização de meios
remotos na contratação de seguros e planos de previdência aberta, trazendo,
por outro lado, parâmetros para que emprego daquela utilização. E, no final do
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ano de 2017, amparado em pareceres jurídicos, novamente o CNSP reforçou
tal posição, aprimorando tal regulamentação setorial para deixar clara não só a
autorização a emissão de bilhetes, de apólices, de certificados individuais, de
contratos coletivos e de endossos com a utilização de meios remotos, mas
também que o aviso de sinistro, solicitação de resgate, concessão de benefício,
portabilidade, alteração de beneficiário e demais solicitações que impliquem em
alteração ou encerramento da relação contratual poderão ser efetivadas
igualmente pelo uso de meios remotos.
Se é fato que diversas atividades do dia a dia já utilizam de tais meios, de outro
ponto, deve ser compreendido o esforço hermenêutico para compatibilizar tais
ações diante de uma legislação que demora a se atualizar com as novas
ferramentas trazidas pela era digital.
O emprego destes instrumentos nos seguros traz também às seguradoras e
profissionais ligados ao setor novas demandas, seja para reconhecer os
direitos do consumidor, seja para equalizar tais ferramentas ao conteúdo
normativo que rege tal relação. Basta imaginar que companhias deverão
assegurar meios confiáveis para os protocolos que envolvam a utilização
remota, inclusive quando se fizerem necessário para confirmação e
comprovação em processos judiciais. Mais do que isto, sendo tal contratação
caracterizada como uma pactuação à distância implicará no direito de
arrependimento previsto no art. 49 do Código do Consumidor.
Por outro lado, é fácil reconhecer a possibilidade de que dados para a
aceitação dos riscos, que antes eram obtidos fisicamente ou presencialmente,
passam a ser também conduzidos por meios remotos. Em 2018 o Superior
Tribunal de Justiça apreciou caso (RHC nº 98.920, j. em 28.6.2018) em que o
recorrente, em tese, adulterou a data de validade de cópia de sua Carteira de
Habilitação, e a utilizou para firmar contrato de seguro de automóvel, obtendo
êxito em ludibriar a empresa, uma vez que a contratação foi realizada através
de sistema eletrônico e a empresa não teve acesso presencial ao documento.
Sendo um contrato fundado na mais estrita boa fé e veracidade, a inexatidão
ou inobservância poderá implicar na perda da garantia ou da indenização. Se
tais conceitos e formas de aplicação já eram de complicada aplicação, essa
dificuldade será potencializada com o emprego de meios remotos e o negócio
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eletrônico. Daí basta se imaginar a judicialização e a tormentosa exposição de
todos aqueles aspectos para um processo judicial.
Mas as exigências do novo modelo não se limitam ao emprego dos meios
remotos, seus riscos e a eventual judicialização. Considerando que o seguro
pressupõe uma transferência de informações e dados que sirvam para o
segurador dimensionar o risco, caberá a esse recepcionar e gerir tais dados.
Deverão os agentes do mercado envidar todos os esforços para que não exista
mau uso, mormente nos tempos da Lei de Proteção de Dados. Descuidos nos
elementos protegidos pela privacidade das pessoas e das empresas poderá
implicar em claros prejuízos e sérias responsabilizações.
A verdade é que a era digital é uma realidade nos negócios e contratos de
seguro, e tende-se incrementar cada dia mais. Já a necessidade de adaptação
dos agentes do setor e dos profissionais que lidam com as demandas dali
decorrentes igualmente deve ser observada, sob risco de continuarmos
utilizando velhas fórmulas para novas estruturas.
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D. Sucessão e Governança em Empresas Corretoras de Seguro
Fernando Silveira Filho

Empresas são criadas para durar. No próprio contrato social aparece em algum
momento a frase padrão: “… por prazo indeterminado” ou algo equivalente. Ou
seja, ao criar uma empresa independente de tamanho, a perspectiva do
empreendedor fundador é que seu projeto será exitoso, sua fonte de
rendimento, estilo de vida e foco de atividade durante seu período de existência
bem como, tem a expectativa de que a empresa vá se perpetuar.
Louvável. Desejável. Mas não necessariamente correto ou factível. Por
algumas razões:
O índice de mortalidade de negócios é alto nos primeiros anos de atividade e,
em particular no Brasil, nossos variados e incertos ciclos econômicos não
contribuem para a longevidade dos empreendimentos;
Mesmo vencendo as fases iniciais mais críticas, o ambiente de negócios
altamente volátil, associado por vezes a limitação técnica dos gestores,
acionistas ou não, restrições ao acesso a financiamentos, e tantos outros
aspectos do dia a dia das organizações, podem levar a um desempenho sub
ótimo ou, ao fim antecipado de um negócio;
Por último, mesmo tendo êxito nos negócios, um simples fato da vida pode
contribuir para o fim antecipado de uma empresa: sócios fundadores não
estarão presentes na empresa por prazo indeterminado, pelo menos não
fisicamente, seja em decorrência de afastamento voluntário como no caso de
uma aposentadoria, por um problema de saúde incapacitante ou porque os
dias de existência simplesmente terminam.
Ou seja, um paradoxo: alguém cria uma empresa para ser eterna sabendo que
o próprio criador não o é seguido de um dilema latente que é: Empreendedores
querem abrir mão do poder, influência e estilo de vida em razão da perenidade
da empresa? Se querem, quando, porque e como o fariam e para quem
transferir o comando?
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Todos em uma primeira reação dirão: “isto não é dilema, claro que cabe um
processo de transição”. Óbvio, mas não simples, ou fácil. Aliás soluções óbvias
não estão muito presentes no ambiente corporativo.
Importante salientar que felizmente, utilizando-se ou não de técnicas
adequadas, as empresas brasileiras têm ao longo do tempo levado o processo
de sucessão adiante e, grandes organizações nacionais já há décadas vem
exitosamente trilhando esse caminho.
Colocando foco nas empresas familiares de menor porte, vamos encontrar
situações delicadas e subjetivas no trato da questão relativa a sucessão:
Perda de poder e influência do fundador no núcleo empresa/família;
Questões patrimoniais, uma vez que em inúmeras situações, a (as) família (as)
tem vários membros ligados ao trabalho naquela empresa e, com o
crescimento deste número de familiares ocorre um enfraquecimento da
estrutura econômica, mesmo que não seja assim interpretado ou entendido
pelos membros ativos no negócio. Além de um processo inercial de gestão;
Como uma sucessão será interpretada pela família, pelos empregados, pela
cadeia de negócios em que está inserida aquela organização específica?
E o mais crítico e relevante em todo o processo: quem será o sucessor?
Este sim um dilema, cuja fonte de relevância vem da dicotomia do processo de
decisão. A empresa demanda e se move por competência, mérito e entrega de
resultados. Em relações familiares aspectos emocionais norteiam as relações,
gerando

predileções,

elementos

de

afinidade,

em

algumas

culturas

precedência de idade e gênero, ou seja, uma gama variada de sentimentos e
emoções que necessariamente passa por um crivo decisório diferente da
objetividade empresarial. A situação pode piorar ainda mais se afinal a decisão
sobre quem sucederá o fundador não for membro da família.
Em um momento de transição ou sucessão, todos os aspectos devem ser
necessariamente balanceados pela família, no sentido de identificar os
potenciais sucessores que atenderiam de forma majoritária a essas condições.
Inegável reconhecer que se trata de um conflito crítico com potencial de danos
às relações familiares e à empresa.
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No âmbito de atividades de nosso mercado é possível vislumbrar a importância
e, potenciais impactos nas empresas, em particular nas corretoras.
De acordo com ESECS-PJ/2017 – Estudo Socioeconômico das Empresas
Corretoras de Seguros, publicado pela FENACOR, esta sua 3ª edição, um
universo potencial de trinta mil Corretoras (dado que seria confirmado pelo
recadastramento da categoria realizado em 2018) atua no país. Em
complemento a este dado, a Carta de Conjuntura do Setor de Seguros de
janeiro de 2019 emitida pelo SINCOR-SP aponta que, com base nas
estatísticas do IBRACOR, cinquenta mil processos de recadastramento de
corretores pessoas físicas haviam sido deferidas ao final de 2018, de um total
de sessenta mil analisados. Ou seja, dados inquestionáveis da importância
nacional das atividades do setor.
Voltando aos resultados do ESECS-PJ/2017, podemos verificar ainda outros
dados indicativos de que o diálogo acerca de Sucessão e Governança é
pertinente e necessário neste setor da economia. De forma resumida temos
que 65,9% das corretoras teria faturado até R$ 1 milhão em 2016, embora 50%
delas tenha atingido o patamar de R$ 500 mil.
Outro dado da pesquisa agora relativo ao número de funcionários, indica que
20,7% do total pesquisado são empresas individuais, enquanto que 44,6% do
mesmo total possuía de dois a três funcionários. Um terceiro dado aponta que
25% dos proprietários de corretoras teriam outros negócios com seus clientes,
o que de certa maneira mitigaria os riscos ao negócio.
Dentre tantos dados relevantes da pesquisa, vale ainda pontuar que o perfil
das carteiras destas empresas aponta uma concentração de 56% no ramo
Auto.
O conjunto de resultados apresentados na pesquisa permite classificar o setor
como predominantemente formado por microempresas de caráter familiar na
condução dos negócios, com alta concentração em uma carteira específica de
negócios. Um risco para a empresa e mercado, mitigado pela grande
quantidade de organizações existentes.
A partir desta constatação, podemos ainda considerar que o tempo e
investimentos demandados para estruturar a empresa, formar e manter uma
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carteira saudável de clientes aliados ao fato de que o custo e barreiras de uma
eventual transição para outra atividade profissional ou empreendimento, como
resultado de uma descontinuidade, são consideráveis, temos novos elementos
que corroboram de forma inequívoca a necessidade de agir na questão
sucessória, como componente chave na continuidade dos negócios.
De volta a pesquisa do ESECS-PJ/2017, agora em suas conclusões, este
aponta que:
Há indicações claras que corretoras com menor produção usam menos
software de gestão de negócios;
60% das Corretoras de seguros viam com preocupação a venda de seguros
em sites.
A atividade de corretagem é em sua essência, comercial. Se considerarmos
que fatores tecnológicos, a revolução digital, terão mais e mais impacto em
todos os mercados e esferas de nossas vidas, parece que o risco de
continuidade de qualquer organização vai aumentar, notadamente naquelas
enquadradas como microempresa.
Portanto para esse perfil de organização é crítico e fundamental atuar sobre
parâmetros do negócio que estejam sob sua discrição ou seja sob controle
direto do sócio (s) e em base a isto, agir na questão de Sucessão e
Governança surge como linha de ação a ser considerada em algum momento
da vida da empresa.
Mas como avançar positivamente no assunto? Muitos estudiosos se
debruçaram e continuam estudando o assunto, gerando modelos e
metodologias que poderiam ser adotadas. Ou seja, é um tema recorrente no
ambiente das empresas familiares em qualquer país.
Sem pretender simplificar e sim buscando trazer uma base comum para o
entendimento do processo de Sucessão em empresas familiares, me parece
que cinco elementos sustentam o ponto de partida para qualquer empresa que
esteja vivenciando esta etapa em sua evolução:
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Tempestividade: ter a sensibilidade de agir no momento certo, antes que sinais
de crise acerca do assunto tenham sido efetivamente observados, é mais
complexo juntar cacos de porcelana do que manter o lustro das peças;
Estabelecer um diálogo familiar e societário franco e simétrico (o aspecto
geracional tem papel relevante nas percepções familiares acerca dos negócios)
sobre a necessidade de encaminhamento do problema. A criação de um fórum
externo ao dia a dia dos negócios, como um Conselho de Família é uma
alternativa saudável, para dar foco aos temas específicos evitando até onde
possível a contaminação emocional na continuidade e gestão rotineira do
negócio. O eventual apoio de profissionais externos para atuar na implantação
e mediação do processo, é recomendável. Nesta etapa a geração de um
Acordo de Acionistas pode ser interpretado como um marco na Governança da
organização;
A partir da etapa inicial, definir um planejamento acurado de quais ações e
prazos estão envolvidos na atividade, identificando claramente os papéis de
cada responsável e acima de tudo indicador claro de avanço e data limite para
conclusão do processo;
Dar total transparência e fidedignidade não só as demonstrações financeiras,
bem como as práticas e processos da empresa visando criar um ambiente de
transição mais ameno, sem rupturas abruptas, reconhecendo de antemão que
elementos como confiança e reconhecimento do mérito do sucessor, não serão
automaticamente transferidos pelo fundador (es): leva tempo e sequência de
bons resultados para alcançar essas condições;
Se bem conduzidas as etapas anteriores, podem ser esperadas três vertentes
de ação: uma voltada a continuidade da família a frente dos negócios, com
condições e processos claros de transição, remuneração, além de outros
aspectos. Outra relativa a profissionalização progressiva da gestão e qual
papel a família seguirá exercendo e, por último, mas não menos relevante, uma
eventual venda parcial ou total do negócio.
A descrição deste processo em alguns parágrafos, evidentemente não faz
justiça a relevância do assunto e a força dos resultados dele advindos, bem
como não explicita cada uma das atividades em cada etapa, custos e
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sobretudo o tempo necessário para chegar a um resultado adequado a cada
organização.
Contudo, seja qual for a vertente definida a partir destas etapas, um resultado
positivo inequívoco será alcançado, que é a melhoria da Governança da
empresa,

gerando

condições

para

que

sua

duração

“…por

prazo

indeterminado” ganhe maiores possibilidades de êxito.
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MERCADO
A. A MP 881/19. Liberdade Econômica e o Seguro
Voltaire Marensi

No último dia 30 de abril de 2019, foi assinada pelo Presidente da República
com o aval do ministro da Economia, a MP 881, que institui a "Declaração de
Direitos de Liberdade Econômica, estabelece garantias de livre mercado,
análise de impacto regulatório, e dá outras providências.
Esta Medida Provisória, além de modificar vários dispositivos do Código Civil,
além de inúmeras outras leis, inclusive leis extravagantes, também revoga em
seu artigo 18, dois preceitos insertos no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, a saber: a) o inciso III do caput do art. 5º; b) o inciso X do caput do
art. 32.
Estas normas securitárias acima revogadas pela atual medida provisória - que
deve ser editada, segundo o artigo 62 da CF/88, em caso de relevância e
urgência, cuidam do princípio da reciprocidade em operações de seguro com
empresas estrangeiras com igualdade de condições no país de origem.
Em sede doutrinária, em artigo de minha autoria, disse algures, que "a
reciprocidade é instrumento importante de cooperação entre países que
desenvolvem as operações de resseguro e co-seguro no exterior, a teor do que
disciplina a Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, que trata deste
tema".
Espera –se que esta medida provisória que deverá ser submetida, de imediato,
ao Congresso Nacional, cujo prazo não poderá ser superior a 60 dias para sua
edição ou, então, rejeição por parte de nossos legisladores, ex vi legis, § 11 do
sobredito art. 62 da nossa Carta Magna.
Assim, em uma rápida análise superficial sobre o tema securitário, se espera
que a nova lei venha a corresponder às expectativas de que tanto anseia o
nosso mercado segurador, valendo sublinhar, uma concorrência de mercado
cada dia mais justa, competitiva e igualitária, mas atendendo sempre nossa
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soberania tudo como se dessume dos ditames estampado no inciso I, do artigo
1º da Nossa Carta Política, que enuncia os "Princípios Fundamentais" do nosso
Estado Democrático de Direito.
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PREVIDÊNCIA
A. A gamificação como estratégia inovadora na Previdência Complementar
Sergio Rangel
Luciane Fagundes

Segundo estudo realizado pelo Banco Mundial, a maioria da população
brasileira não poupa o suficiente para garantir um padrão de vida confortável
na velhice. Em 2017 somente 11% da população brasileira efetivamente
poupou visando tal objetivo. Dos 144 países avaliados pelo Banco Mundial, o
Brasil ocupou tão somente a posição nº 101 no ranking de países com
formação de poupança com fins previdenciários. Desta forma, um dos desafios
dos profissionais que atuam no ambiente da Previdência Complementar, além
de despertar o interesse para esta necessidade, é manter as pessoas
motivadas para atingirem suas metas futuras.
As ciências que estudam o comportamento econômico, como a Economia
Comportamental e a Psicologia Econômica, revelam que nossas decisões nem
sempre são lógicas e, sobretudo nas situações que envolvem o futuro,
acabamos por nos atrapalhar devido a preponderância de fatores psicológicos
e limitações cognitivas. Estudos apontam que quanto mais complexa é uma
decisão e mais distante no tempo são os seus resultados, maior é a
probabilidade de acontecerem falhas neste processo, seja porque não
possuímos todas as informações, ou porque escolhemos de maneira impulsiva
ou, ainda, porque “paralisamos” e não conseguimos decidir por medo de errar
ou pelo desconforto emocional que o assunto desperta. Na prática, postergar
soluções para o futuro pode fazer com que o resultado seja catastrófico. Afinal,
não decidir também é uma decisão.
Outro fator que explica o baixo êxito em conquistar metas de longo prazo,
como fazer dieta, começar uma atividade física ou formar poupança para a
aposentadoria, é que somos imediatistas. Manter o foco no presente foi
essencial para garantir a nossa sobrevivência nos primórdios da civilização.
Porém, hoje, no mundo de fartura e excesso de opções, esta herança é
responsável pela dificuldade em resistirmos às tentações, ou seja, em abrirmos
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mão de algo no presente (sacrifício imediato) para obtermos uma recompensa
futura.
Ao longo do desafio de formação de poupança de longo prazo, é natural que a
perseverança das pessoas oscile, podendo, inclusive, comprometer o resultado
final. Objetivos de longo prazo exigem reforços contínuos e diversificados para
manter o esforço e o interesse durante todo o percurso. Por isso, a utilização
apenas de recursos como informativos, cursos, campanhas educativas e de
conscientização apresentam resultados limitados, pois seus efeitos positivos
desaparecem com o tempo. Estudos mostram que o efeito de intervenções
mais longas, a partir de tecnologias persuasivas, perdura por mais tempo,
favorecendo a conquista de metas futuras.
Estratégias inovadoras de gamificação têm sido utilizadas por empresas para
engajar tanto colaboradores quanto clientes e têm demonstrado enorme
potencial para incentivar as pessoas a conquistarem seus objetivos, mudarem
comportamentos, desenvolverem novas habilidades e a inovarem. Seja por
meio de plataformas digitais ou não, a gamificação gira em torno de envolver
as pessoas em um nível emocional, mais profundo e significativo, promovendo
a busca por objetivos através de um processo interativo, que desperta e
estimula a criatividade, a curiosidade e a motivação intrínseca.
A fórmula capaz de motivar as pessoas ao longo do tempo para atingirem suas
metas está na lógica dos jogos, a partir de elementos-chave como: Meta
(resultado específico que se espera de um jogador e que lhe dá o senso de
propósito e desafio); Regras (estabelecem como chegar ao resultado,
oferecendo os limites e os estímulos ao jogador para explorar novos
caminhos); Feedback (é oferecido em tempo real, possibilitando ao jogador
saber se está ou não indo bem, fornecendo a garantia de que a meta é
atingível); e Protagonismo (a partir do senso de autonomia e conquista, o
jogador progride no domínio das etapas e se envolve no propósito maior).
Então, gamificar significa simplesmente transformar uma tarefa qualquer em
diversão? Não. Este é um dos maiores mitos que deve ser esclarecido. Embora
a gamificação, os videogames e os programas de recompensas sejam
similares em alguns aspectos como engajar as pessoas de modo voluntário,
usar mecânicas dos jogos (sistemas de pontuação, progressão de níveis…) e
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serem interativos, é importantíssimo reconhecer as suas diferenças, pois
possuem propósitos completamente diferentes. Em linhas gerais, os jogos
possuem o objetivo de entreter, os programas de recompensa visam
compensar e a gamificação tem o intuito de motivar as pessoas.
Podemos identificar os elementos-chave da gamificação, por exemplo, no filme
italiano “A Vida é Bela (1997)”, que narra a história dos personagens Guido e
seu filho, Josué, ao serem levados para um campo de concentração nazista,
durante a 2ª Guerra Mundial. Buscando minimizar o sofrimento do filho, Guido
tem a brilhante ideia de inventar um jogo, que funcionava em um mundo
imaginário, onde se desenrolavam histórias fantásticas que envolviam missões,
fases, pontuações e premiações. Através deste universo lúdico e interativo,
Guido transformou os trabalhos forçados em fases de um jogo, onde eles
avançavam, passo a passo, fazendo com que o filho não percebesse a
gigantesca crueldade daquele ambiente.
No mercado de Seguros, principalmente nos ramos de Saúde e Pessoas, a
gamificação tem sido utilizada como uma estratégia eficaz para incentivar as
pessoas a serem mais saudáveis. É o caso de Seguradoras ao redor do mundo
que utilizam o programa Vitality Active Rewards, plataforma gamificada criada
pela Discovery Limited – empresa sul-africana de serviços financeiros – que
busca combater as doenças relacionadas ao estilo de vida sedentário. A
análise dos dados, por meio do aplicativo no Apple Watch, de mais de 400.000
pessoas no Reino Unido, EUA e África do Sul que fazem parte do programa
demonstrou que, em um ano, os participantes obtiveram um aumento médio de
34% nos níveis de atividade física e conquistaram inúmeros benefícios, como
melhora da pressão arterial, do colesterol e da atividade cardiorrespiratória,
bem como redução dos gastos com saúde.
Com base em princípios das ciências comportamentais, como aversão às
perdas e pré-compromisso, e da dinâmica dos jogos, os participantes são
recompensados a cada nova fase por alcançarem suas metas pessoais de
atividade física, além de poderem comparar e compartilhar seus resultados
com amigos, recebendo feedbacks e premiações. Por sua vez, as
Seguradoras, a partir das informações coletadas, podem aprimorar os critérios
de precificação e oferecer incentivos tangíveis aos Segurados, geralmente sob
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a forma de desconto nos valores dos prêmios dos seguros. No final, a
estratégia gamificada desencadeia a mitigação do risco em tais carteiras,
transformando o segurado de agente passivo perante o risco em, efetivamente,
um agente ativo.
A gamificação pode, também, ser uma forte aliada da Previdência
Complementar no fomento à poupança previdenciária, principalmente se usada
de forma unificada a outras estratégias. Vale reforçar que ela é um recurso
facilitador, um instrumento motivacional e não uma saída mágica. É preciso ter
cuidado para evitar designs inadequados, mal projetados ou utilizados de
maneira incorreta. Antes de tudo, é preciso conhecer como as pessoas se
comportam e fazem escolhas, reconhecendo o papel preponderante das
limitações cognitivas e emocionais nas decisões econômicas. Só a partir daí é
possível desenhar soluções gamificadas eficientes, acessíveis e alinhadas à
conquista de metas factíveis de longo prazo.
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SEGURO AGRÍCOLA
A. Seguro na Agricultura Brasileira
Juliano Ferrer

A agricultura caminha à passos largos no Brasil. Fato comprovado pelo
protagonismo no PIB nacional, pela diversidade de mercados que se voltam
para abastecer esta indústria e pelo desenvolvimento tecnológico já visto e
incessante. Vê-se, por exemplo, que um número expressivo de municípios
brasileiros depende do agronegócio como fonte de riqueza e sua circulação,
impulsionando

investimentos

em

comércio,

serviços

e

infraestrutura,

culminando com a geração de emprego e renda. O resultado é o ciclo virtuoso
essencial ao desenvolvimento econômico. Por outro lado, o cultivo agrícola
está à mercê de imprevisíveis ameaças climáticas, com altíssima exposição ao
risco de catástrofe.
Pelo conhecido mecanismo de transferência do risco, o seguro agrícola se
propõe cobrir perdas decorrentes de fenômenos meteorológicos, garantindo
basicamente a vida da planta, desde sua emergência até a colheita, contra
determinados riscos externos e inevitáveis, tais como, incêndio, tromba d’água,
ventos fortes, granizo, geada, chuvas excessivas, seca e variação excessiva de
temperatura. Sendo que no contrato fica definida, localizada e identificada com
pontos georeferênciais e croqui a chamada unidade segurada, formada pela
área total da cultura plantada, transcrita fidedignamente na proposta
encaminhada para a seguradora, pois é a partir destas informações que a
estimativa do risco será possível.
Neste sentido, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por
meio de informações estatísticas e modelos elaborados, cumpre um papel
importantíssimo. Pois além de oferecer aos produtores rurais orientação sobre
o que plantar, quando plantar ou replantar, onde plantar, quando colher,
correlacionando as referidas informações com o tipo de solo, características do
clima e os ciclos das diferentes culturas, seus estudos servem também de
referência para a análise estatística de probabilidade de ocorrência de
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fenômenos da natureza, elemento essencial para a aceitação e correta
precificação do seguro.
O Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural também é considerado
importante. O incentivo é essencial para, juntamente com o zoneamento
agrícola, estabelecer equilíbrio entre as despesas que terão os agricultores
com o seguro e o risco a que estão expostos, evitando a constatação de que
mais vale a exposição ao risco e suas ameaças financeiras do que suportar
altos valores de prêmios de seguro, trazendo a ideia equivocada de que a
garantia securitária não se justifica. Já para as seguradoras, o incentivo
viabiliza o preço que protege a solvência diante da ameaça de numerosos e
severos sinistros. Além disso, a concessão de subvenção combate a seleção
adversa dos riscos, evitando que apenas aqueles mais propensos a sinistros e
severidade sejam alocados no seguro.
De qualquer forma, para que seja alcançada a cada vez maior tranquilidade,
com a desejada garantia ao produtor, concorrem o desenvolvimento de estudos
e técnicas de análise de riscos, por profissionais das mais variadas áreas
pertinentes ao tema; a correta e numerosa informação estatística, seja
meteorológica e agronômica; a boa e correta informação sobre a área de
plantio, regiões de plantio, zoneamento agrícola, cultura cultivada, época, tipo
de solo, características climáticas, implementos agrícolas; a pulverização
estudada e planejada dos riscos em múltiplas regiões e tipos de culturas; e as
condições necessárias para a quantificação da estimativa de produtividade. O
que não elimina, de toda a forma, as expressivas ameaças, seja por força de
fenômenos naturais muitas vezes surpreendentes, seja pela dificuldade de
obtenção de todas essas informações e conhecimentos. Impõem-se, ainda,
maior exigência ao fato de que o segurado deve conhecer e informar
corretamente as características e as peculiaridades dos riscos que ele deseja
transferir.
O mercado segurador oferece ao produtor rural diversas modalidades de
coberturas, contemplando inúmeros riscos, forma de apuração e indenização
de prejuízos, podendo garantir qualquer nível de cobertura. Usualmente as
seguradoras se propõe a garantir entre 65% e 85% da produtividade esperada,
dependendo das informações meteorológicas e do histórico de produção do
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município onde estiver situada a unidade segurada, segundo os dados
fornecidos também pelos órgãos como Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Fato é que, com produtos que devem corresponder à expectativa e anseio de
proteção do produtor rural, perfeitamente ajustados às diversidades de
culturas, o seguro agrícola é elemento essencial da agricultura brasileira. E
deve receber importante atenção do Estado Brasileiro, focando na proteção
desta atividade econômica estratégica na economia do país.
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SEGURO DE AUTOMÓVEL
A. Proteção Veicular: Não ficará só nela, será preciso aprender a coexistir!?
Carlos Josias Menna de Oliveira

Há mais ou menos 20 anos, que o setor de seguros passou a enfrentar uma
concorrência que já recebeu várias denominações tais como: ilegal, desleal, e
a mais tipicamente pejorativa: “seguro pirata”. Com isso, veio acontecer muita
mobilização de seguradores e corretores, individualmente ou através de seus
sindicatos, para com Associações e Cooperativas que comercializavam o
produto, tido como o próprio contrato de seguro, fossem proibidas de
exercerem tal atividade face a sustentada exclusividade dos tradicionais meios
securitários.
Foram movimentados departamentos jurídicos em todos os estados, denúncias
foram levadas a SUSEP e de imediato a questão acabou caindo no colo do
Judiciário.
As primeiras investidas foram exitosas, ao menos parcialmente, a SUSEP
passou a responder positivamente e o Judiciário, vacilante, como sempre
ocorre em novidades do tipo, teve recepção em alguns casos, rejeição em
outros. Houve decisões interessantes e outras estapafúrdias, como também é
comum acontecer em situações polêmicas e inusitadas que são depositadas
em litígios judiciais. E o início desta discussão começou a encaminhar
entendimento.
De tantos recursos o caso parou no STJ que, para surpresa de muitos, se
postou favoravelmente às pretensões das Associações e da denominada
PROTEÇÃO VEICULAR.
E agora José?
Mas tem mais, numa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Vasco da
Gama, um dos grandes clubes do país, entrou em campo com publicidade em
sua camisa. Porém, o Atlético Mineiro assinou contrato publicitário também.

255

Indo adiante, há protocolo na SUSEP para que haja regulamentação no setor –
a propósito é melhor regulamentar do que deixar como está, ao menos se
estabelece semelhança de tratamento do sistema legal e jurídico.
Interessante que a regulamentação não interessa as Associações – há lobby
no legislativo – com o que reforça sua necessidade. Mas é certo que não ficará
só no ramo VEICULAR, já há esboço para comercialização do PATRIMONIAL.
Não tenho prudência para evitar dizer que não muito longe do que vivemos
hoje este comércio vai avançar sobre o ramo PESSOAS. Porém, sinto que o
RCTRC, que tem sido maltratado, não se pode negar, possa vir a ser alvo.
É preciso se debruçar sobre o tema. Urgem alternativas no mercado, no setor.
Imperioso que se recrie e se reinvente os produtos e os mecanismos
existentes. Estas entidades buscaram a fatia que o mercado recusou,
desprezou, veículos antigos, especialmente caminhões, e aquele nicho de
descontentes – o que há em todos os ramos mas que não deixa de ser verdade
que um atendimento mal executado resulta memória eterna.
Foram crescendo, crescendo, cresceram. Estão, hoje, procurando corretores
de seguros que ainda com receio estão ariscos ao jogo. É muito provável que
logo, logo, este receio seja superado, inevitável que se tenha esta visão.
Neste andar dá para deduzir quem criou as oportunidades para esta existência
já não tão nova assim. Percebem?
Mas nem tudo é tão ruim assim. Vejamos, estas organizações já estão
precisando do mesmo preparo funcional que o Setor de Seguros se aparelhou.
Não vai demorar, técnicos, reguladores (já estão atuando), advogados, enfim,
todo o tipo de prestação de serviços estará sendo alcançado, impondo a
coexistência com um novo mercado de trabalho e de comércio.
E não custa mirar mais longe. Se fazem às vezes de seguradora por que não
fariam também as de corretagem? Já fazem.
Avancemos mais, e se vê que o cenário não é animador, ou é. Depende das
escolhas que forem feitas. Quem dá as cartas no Setor de Seguros ainda é
quem nele está há mais tempo, mas tem que se reinventar, como dito, sob
pena de ficar superado.
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Alguns tem dito que se criou um Monstro. O que impede que se fique amigo
dele ao invés de guerrear? Não sei, o que sei é que o tema merece profundo
debate e atitudes – inovações. Até provar o contrário, há que se aprender a
coexistir.
SEGURO DE PESSOAS
A. O mundo das corporações
Lucio Marques

Vivemos hoje em um mundo povoado de incertezas e de assombrações. Todas
são tenebrosas que acompanham continuamente nossos passos. Nós estamos
sempre procurando um local seguro para esconder, mas não conseguimos pois
nossa mente está sempre aberta a receber as mensagens impactantes do dia a
dia.
Os seres humanos são energia em movimento. E sempre que essa energia fica
aprisionada (com difícil movimento) começam a surgir problemas bem
conhecidos como: stress, depressão, dores de cabeça, úlceras, etc. Isso afeta
diretamente as pessoas, suas crenças, sua qualidade de vida e, sobretudo, sua
interação social, que passa a ser permeada por conflitos emocionais
inevitáveis.
Imagine aquele chefe ou um colega de trabalho que chega sempre de terno
escuro e uma sólida gravata, com um colarinho impecável. Eis que surge a
pergunta: O que ele parece ser? Claro ele parece ser sério, responsável e
duro. O tipo de ser humano que a gente diz: um profissional e não um cara
incrível. Perguntamos então porquê? 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
drasticamente 20% dos funcionários objetivando diminuir os custos e que
depois do trabalho se recosta na sua cadeira e fica lembrando com saudade e
amargura das pessoas que demitiu - não sem antes abrir o botão do colarinho.
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Mas o que todo mundo vê é o profissional sério, sem opções, que tomou a
atitude certa. A maioria, obviamente faz sempre este papel de sujeito malvado.
O grande problema é o indivíduo faz isto de uma forma tão correta e durante
tanto tempo, que as pessoas acabam aprovando e indiretamente cobram essa
postura. Acreditam que as coisas devam ser assim e o pobre coitado acaba
representando esse papel só para alimentar o fantasma “homem que é homem
não chora”. Um conflito emocional e tanto.
Hoje, muitas empresas começaram a ver que é 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. Criam uma sala minúscula, sem água e café e quando o cliente
chega é encaminhado para esse cubículo. 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”.
Faltou sensibilidade no processo. 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 é fundamental dentro
da organização.
Com o aparecimento das ouvidorias o mercado de seguros começou a
administrar seu negócio de modo moderno e eficiente. Algumas empresas de
seguro já possuem setores específicos que tratam da pós-venda de forma
profissional e adequada. Mas podemos assegurar que esse setor ainda precisa
melhorar e muito.
Hoje, com toda a mudança tecnológica, com pessoal de nível educacional
melhor, o mercado de seguros pode e deve desenvolver 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, para
tornar-se cada vez mais eficaz na consultoria de negócios. 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 convencer. Aqueles que não nos venderia
uma caneta sequer. Mas qual é a diferença?
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Muitas vezes, a diferença está na forma de utilização das linguagens labial e
verbal.
No primeiro caso a linguagem não verbal do corretor combina com a verbal.
Isto é, ele parece acreditar com o corpo e alma no que diz e no seu produto.
Por isso nós também acreditamos. No caso do segundo corretor, as linguagens
não combinam então não acreditamos. Esse é um fator subjetivo que tem sua
importância no contexto.
Os gestos e posturas desses profissionais precisam ser visíveis. O primeiro
profissional, tem que estar com as mãos abertas, mostrando a palma da mão,
ter uma postura desenrolada, manter as pernas e braços descruzados e olhar
direto nos olhos do comprador. Já o segundo 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. “Treinamento é a palavra de ordem” nesse
caso.
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 porem com escasso
comprometimento com o ser humano. Assim sendo, o mercado de seguros
ganhou em escala mas perdeu em relacionamento com as pessoas. A meu ver,
essa é uma grande lacuna que temos hoje no mercado e que pode ser muito
bem explorada pela Escola Nacional de Seguros.
Muito pode ser feito com relação a capacitação de pessoal técnico em todas as
áreas do seguro, seja um técnico na carteira de incêndio visando ter uma taxa
mais adequada ao risco, um técnico que possa dar sustentação na área de
pessoas, um inspetor de riscos nas áreas de automóvel, transporte e outros.
Além disso podemos capacitar pessoas para trabalharem na área de fraudes,
que é tipificada como crime e muitas vezes, ou quase sempre são
negligenciadas pelas seguradoras e muitas delas carentes de uma maior
profissionalização na área.
Todos nós nascemos felizes. A Sociedade, a cultura, a família, os grupos de
referência, esses é que as vezes, nos tornam infelizes, pois passamos muito
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tempo procurando agir conforme os padrões estabelecidos, fazendo o que
esperam que façamos deixando portanto, muito pouco tempo para fazer as
coisas com prazer. Enfim de um jeito mais gratificante para o nosso espírito –
afinal, a parte mais nobre do nosso ser.
A verdade é que trabalhar, conviver e relacionar-se com o outro com prazer,
empatia e alegria dá muito menos trabalho, é mais saudável e, sem sombra de
dúvida, todos ficam mais satisfeitos.
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B. Perda da cobertura no Seguro de Pessoas
Dilmo Bantim Moreira

Tão importante quanto entender os direitos ligados ao seguro é saber das
obrigações que esse tipo de contrato exige, tanto para quem garante quanto
para quem é segurado. Sem prejuízo de outras situações passíveis de gerar a
interrupção da vigência do seguro, duas chamam especial atenção: a fraude e
a inadimplência.
A principal base do seguro é a manutenção da clara e explícita relação de boafé entre as partes envolvidas, sendo a fraude a mais agravante situação pela
qual esse pilar é abalado. A fraude é a materialização da má fé que de forma
intencional oculta a verdade e causa, de modo premeditado, dano ou prejuízo.
Há previsão no Direito Penal que caracteriza esse ato como Estelionato, com
pena de reclusão de 1 e 5 anos e aplicação de multa. No seguro, esse crime
pode ocorrer de várias formas, como nos exemplos a seguir:
Prática de auto mutilação;
Ocultação ou dissimulação das circunstâncias que levaram ao sinistro, cuja
origem seja resultante de participação em atividades ilegais;
Omissão de invalidez preexistente, seja pela perda e/ou redução funcional de
membros e/ou órgãos.
As consequências ligadas à falta da boa-fé são, também, tratadas de forma
bastante objetiva na legislação securitária como:
Se o segurado, prepostos ou beneficiários agirem com dolo, fraude ou
simulação na contratação, vigência, ou ainda para obter ou majorar a
indenização, ocorrerá automaticamente o cancelamento sem restituição dos
prêmios, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade.
Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, como por exemplo no caso do
seguro prestamista, o item anterior aplica-se também aos sócios controladores,
dirigentes e administradores legais, aos beneficiários e aos seus respectivos
representantes.
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Outra situação que pode gerar o cancelamento do contrato é a falta de
pagamento dos prêmios do seguro à seguradora.
Os tratamento aplicáveis à inadimplência são os que seguem:
Cancelamento imediato a partir do primeiro dia da vigência relativa ao
pagamento não realizado;
Caso não seja definido o cancelamento imediato nas condições do seguro,
deverá ser adotada pela seguradora uma das ações a seguir:
Cobertura dos sinistros ocorridos durante o período de inadimplência, com a
cobrança do prêmio ou, efetuar seu abatimento da indenização paga ao(s)
beneficiário(s). A cobertura poderá ser reabilitada a partir das 24 (vinte e
quatro) horas da data em que for retomado o pagamento do prêmio, devendo a
seguradora garantir os sinistros ocorridos a partir daí. Observadas as
condições do seguro, no caso de cobrança postenciada de prêmio, a cobertura
pode ser reabilitada com seu pagamento.
Não cobertura dos sinistros ocorridos na vigência de cobertura a que se referir
o(s) prêmio(s) inadimplente(s), nesse caso sendo proibida a cobrança desse(s)
prêmio(s).
O conhecimento e compreensão destas situações podem evitar desgastes no
relacionamento entre as partes no contrato, reforçando princípios fundamentais
ligados à atividade do seguro.
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SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
A. Dano estético, a cobertura que pede passagem
Carlos Josias Menna de oliveira

O ramo Responsabilidade Civil, que possui uma considerável quantidade de
condições específicas do Veículo à Construção entre dezenas de riscos,
continua a gerar uma infinidade de produtos no mercado de seguros. É o “ramo
raiz” que mais agrega garantias e que mais expande adicionais.
O mundo vai girando e os riscos vão nascendo e, por consequência, surgem
estas oportunidades de criação e comercialização. E o interessante é que eles
nascem invariavelmente do embate jurídico, postulações de prejudicados em
juízo que miram novos tipos de danos produzidos por atos ilícitos e que
acabam logrando êxito junto aos magistrados. No alvorecer do ramo seu
alcance se limitava aos Danos Materiais e Pessoais.
O surgimento dos pleitos de Danos Morais, que invadiram a Justiça nos anos
80/90, levou as empresas do ramo a obstaculizar as indenizatórias e a
resistirem na rubrica sob o argumento de que não se tratavam de Danos
Pessoais, e se no começo tal ponderação teve sucesso para afastar aqueles
da garantia securitária, aos poucos este entendimento foi cedendo. Neste
ínterim, em que a discussão se acendia, a denominação foi alterada para
Danos Corporais, para reforçar a posição do setor, e inúmeras outras medidas
foram tomadas – cláusula excludente – e uma a uma, foram vencidas. Os
Danos Morais já faziam parte da modalidade de Danos Corporais ou Pessoais
na visão do Judiciário – sem taxação, e ali residia o problema, se estava
pagando indenizações por um risco não previsto, pois não cobrado, o que
gerava desequilíbrio que viajava na contra mão da paridade – quando
finalmente foi estabelecida a cobertura própria com prêmio específico e, claro,
com o custo atuarial justo.
Estava regularizada a questão dos Danos Morais, e resolvida a questão, o que
se consolidou entre meados dos anos 90 e 2000. Sim e não. Os pedidos de
Danos Estéticos mais recentemente passaram a ser cumulados. Nova questão
a encarar. As Condições excluem tal risco da abrangência contratual. Não
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havia taxação para eles. Novo problema. Trilhou-se caminho muito semelhante
ao anterior. A argumentação de que estes eram modalidades daqueles, não
tardou.
Novo período de discussão. Novos embates e decisões de todos os tipos,
vezes por sim vezes por não. Outra dificuldade, nas perícias havia que separar
um e outro, pensando em eventual definição que os mantivesse fora da
apólice. Pois, seguradoras do centro do país encontraram o cerne e está
definida esta questão. Criaram a Cobertura de Danos Estéticos, de forma
individualizada ou conjunta: Danos Morais e Estéticos – valor segurado a
ajustar. Que sejam seguidas. Que venha o próximo desafio!
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B. Como se resolve a embriaguez do segurado no seguro de Responsabilidade
Civil
Voltaire Marensi
Trago à colação esta matéria frente a uma recentíssima decisão proferida pela
Terceira Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do recurso especial número 1.738.247 - SC, de que foi relator o
eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
A matéria tratada neste recurso parece revestir uma aparente simplicidade,
porém não se pode pensar nesta linha de raciocínio como se verá no decurso
da presente exposição.
Existe, data vênia, a meu sentir, uma série de argumentos que podem permear
o entendimento do tema embriaguez do seguro frente ao seguro de
responsabilidade civil.
Como asseverei em sede doutrinária, o Ministro José Augusto Delgado, disse:
"Lembra, ainda, Voltaire Marensi, ob cit., p 344, que, para Mazeaud e
Tunc, o seguro de responsabilidade civil é um contrato pelo qual o
segurador se
compromete a garantir o segurado contra as
reclamações das pessoas com
respeito às quais poderia ser
exigível a responsabilidade desse segurado e contra as resultantes
dessas
reclamações,
em
troca
do
pagamento,
pelo
segurado, de uma soma fixa e antecipada, o prêmio, devido
geralmente por vencimentos periódicos. E arrematam: formam, assim,
parte dos seguros
contra danos que garantem o segurado contra
os riscos que ameaçam seus bens ou sua fortuna. (In, Comentários
ao Novo Código Civil, vol. XVI, Tomo I, Editora Forense, 2004, p.
563)".

Disse, e agora na passagem do voto do relator abaixo transcrito, no recurso
especial acima mencionado, reafirmo que a questão posta não se reveste de
mera simplicidade, mas de uma reflexão mais acurada em relação ao tema em
pauta.
No julgamento deste recurso, assim se manifestou o relator, verbis: "É certo
que a Terceira Turma desta Corte Superior, no tocante à matéria, já decidiu em
sentido contrário, quando do julgamento do REsp nº 1.441.620/ES (rel. p/
acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 23/10/2017, ao pontificar que o
fundamento de que (...) a ineficácia de tal exclusão de cobertura advém da
função social do seguro de responsabilidade civil, uma vez que se privilegia a
vítima e não o causador do dano não é de todo sustentável, na medida em que
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a vítima recebe da seguradora, mas, com isso, o causador do dano se abstém
de pagar, ainda que no limite da cobertura da apólice. As consequências disso
são, portanto, a facilitação de conduta danosa intencional destacando-se aqui
que a conduta de vitimar alguém em acidente de trânsito em caso de
embriaguez do segurado pode não ser considerada dolosa, vez que não há
intenção de matar, mas que dirigir em situação de embriaguez sim (...)”.
Trata-se simplesmente, de não agraciar o causador do dano com a cobertura
do seguro, ao arrepio do princípio da boa-fé, do mutualismo, da função social
do contrato de seguro, da pacta sunt servanda, de suas obrigações contratuais
e da própria lei.
Em conclusão, com base nos argumentos acima expostos, reconheço a
eficácia da cláusula de exclusão de cobertura securitária em caso de
embriaguez ao volante".
Assim, diante da manifestação do próprio relator que traz à balha outro
entendimento, aliás, da mesma Turma do STJ, se deduz que a matéria em tela
é, no mínimo, polêmica.
De outro giro, não se pode ignorar o que diz o Código de Seguros Francês
quando cuida da matéria em apreço. Aliás, em sede doutrinária disse alhures:
“Os franceses inexcedíveis no trato da responsabilidade civil e bem assim no
direito securitário, através de seu Código de Seguros têm, no Art. L. 211-6, a
seguinte dicção:
"Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la
grarantie de l' assuré en cas de condamnation por conduite en état
d'ivresse ou sous l' empire d'un état alcoolique ou pour conduite aprés
usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (Code
des Assurances, Lexis, Litec, 208, pág.323).

Vejam, os leitores, que o artigo acima transcrito alberga o posicionamento
adotado no julgamento do recurso especial em comento. Assim, via de regra,
em sede de texto legal não há uma disposição expressa da condição de
embriaguez do segurado, mas, sim no que tange às hipóteses gerais de
agravamento do risco, verbi gratia, artigo 786 do nosso atual Código Civil.
Neste pensar, quer se cuide de uma hipótese de exclusão ou de limitação de
riscos nas cláusulas securitárias, quer se trate de focalizar o tema no sentido
de direcioná-lo como uma função social do seguro, o fato é que ainda estamos
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apoucados no entendimento versado em sede de segurado portador de grau
alcoólico, ou de outra substância entorpecente estar, ou não, acobertado pelo
seguro de responsabilidade civil.
É oportuna e se faz imperiosa uma visitação melhor do tema tanto na lei, como
na doutrina ou na jurisprudência para que, futuramente, não se fique à mercê
da falta de uma melhor dimensão legal em relação à matéria aqui desenvolvida
neste artigo doutrinário.
Urge, que se faça um estudo com mais vagar e bastante mais acurado do que
aqui se cuidou em rápidas pinceladas.

267

SEGURO DE VIDA
A. Da possibilidade de Penhora sobre Seguro de Vida, ou Pecúlio
Voltaire Marensi
César Peixoto

No recurso especial nº 1.361.354 -RS, em que o relator foi o Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no site
certificado no Dje, em 25/06/2018, em sede de julgamento de seguro de vida,
assim ementou: “Recurso especial. Seguro de Vida. Art. 649, IX, do CPC/1973.
Execução. Indenização Securitária. Natureza Alimentar. Impenhorabilidade. 40
(quarenta) salários mínimos. Art. 649, X, do CPC/1973”.
E ainda:
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n.º
2 e 3/STJ.
2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a penhora da
indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida em
execução voltada contra si.
3. A impenhorabilidade do seguro de vida objetiva proteger o
respectivo beneficiário, haja vista a natureza alimentar da indenização
securitária.
4. A impossibilidade de penhora dos valores recebidos pelo
beneficiário do seguro de vida limita-se ao montante de 40 (quarenta)
salários mínimos, por aplicação analógica do art 649, X, do
CPC/1973, cabendo a constrição judicial da quantia que a exceder.
5. Recurso especial parcialmente provido.

Cingia a controvérsia em determinar se é possível a penhora de indenização
recebida pelo beneficiário em seguro de vida, nos autos da execução movida
contra si. O relator que inicialmente havia negado seguimento ao recurso
especial por entender que os valores oriundos de indenização securitária são
absolutamente impenhoráveis, acabou por aderir ao voto-vista do Ministro
Moura Ribeiro, no sentido de acolher às disposições legais insertas no artigo
833, VI, do Código de Processo Civil de 2015, assim como do disposto no
artigo 794 do Código Civil de 2002.
Ocorre que no sobredito voto-vista, que é bastante contraditório, diga-se de
passagem, se adotou posição da Segunda Seção daquela Corte (Resp. nº
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1.330.567/RS), que firmou entendimento que os valores até o limite de 40
salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis,
nos termos do art.649, X do CPC/73 (art. 833, X do NCPC), o que cria uma
espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de
segurança alimentícia pessoal e familiar." (Excerto do voto-vista no recurso
especial acima citado).
Data vênia, ousamos discordar desse entendimento que ressalva o limite de 40
salários mínimos da impenhorabilidade. Pensamos que o valor da indenização
securitária deve ser impenhorável em sua integralidade, afinal, além da
indenização não guardar qualquer similitude com a finalidade da caderneta de
poupança, como bem salientou o voto divergente, verbis: “A natureza alimentar
da indenização recebida pelo beneficiário do seguro de vida foi presumida pelo
legislador, constituindo-se em projeção futura em prol do sustento e
subsistência do beneficiário, razão por que conferiu a impenhorabilidade de tal
benefício.”
Ademais, é evidente que no seguro de vida este tem como objetivo, via de
regra, resguardar financeiramente o(s) beneficiário(s), no caso de falecimento
do segurado, o que torna evidente a função social deste contrato, tendo em
vista que permite a reestruturação daquele(s) que dependia(m) do falecido.
Já, em comentários ao artigo da lei substantiva o primeiro articulista disse:
"Uma outra boa iniciativa da nova legislação - referia-se ao Código
Civil de 2001/02 -, diz respeito às dívidas do segurado - artigo 794,
quer no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de sua
morte, já que o legislador excluiu a indenização aos credores
daquele. Isto porque o seguro pago aos beneficiários do segurado
não podem ficar à mercê de dívidas que este tenha contraído com
terceiros no decurso de sua existência. Também, a meu sentir, em
boa técnica legislativa e, momento adequado, disse que o contrato de
seguro não é herança para todos os efeitos de direito, pois, cuida-se,
nesta hipótese, assim como a anteriormente prevista de um direito
não sucessório, mas, de cunho eminentemente de iure proprio.”

O contrato de seguro nunca fez parte do direito sucessório, tanto que a
indenização, no caso do seguro de vida é paga diretamente ao beneficiário
indicado, que pode ser parente ou não, sendo arrolada nos autos do inventário
apenas na ausência de indicação na apólice, a teor do disposto no artigo 792
do Código Civil.
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Assim, acontece também com os planos de previdência privada, em que os
familiares dos "participantes" recebem pecúlio (soma paga de uma só vez), ou
renda (prestações pagas pelas entidades de previdência complementar, mês a
mês). Estes valores são pagos da mesma forma preconizada no parágrafo
anterior, vale dizer, sem qualquer relação ou grau de dependência com o
monte-mor do de cujus".
Da mesma forma este é o entendimento de três renomados juristas afetos à
área securitária, quando registraram por ocasião do que entendiam da redação
do artigo 794 do nosso Código Civil, verbis:
"Limita-se o texto a declarar a intangibilidade do capital estipulado
diante dos credores e herdeiros do segurado, omitindo a figura do
beneficiário. O Código Civil italiano, artigo 1.923, estabelece que as
somas devidas pela seguradora ao contratante (segurado) ou ao
beneficiário não podem ser submetidas a ação executiva ou cautelar.
No silêncio do legislador pátrio, a intangibilidade do capital segurado
devido ao beneficiário aplica-se exclusivamente às dívidas e herança
do segurado".

Neste diapasão, a lei adjetiva invocada nas razões de decidir, vale dizer, o
inciso VI, artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, ao cuidar de
"impenhorabilidade", muito embora só se refira ao seguro de vida é taxativa ao
prever tal instituto jurídico fora das situações de penhora.
Ao ensejo, cabe o registro de renomados processualistas quando assim se
manifestaram: "O seguro de vida (inc VI) é impenhorável tanto antes da morte
do segurado (não podendo ser constrito para o pagamento de suas dívidas),
quanto após o falecimento (sendo o valor recebido impenhorável em execução
de dívidas do terceiro beneficiário).”
Destarte, não pode o interprete dar maior elasticidade à norma jurídica nem
tampouco estender analogia a um instituto quer o do seguro de vida, quer o da
previdência complementar, sob pena de afrontar, vênia concessa, com o que
estabeleceu o legislador ao tratar de temas específicos nesta seara do direito.
Qualquer interpretação que se queira dar a institutos de cunho eminentemente
sociais em que se busca proteger o futuro dos beneficiários, quer no seguro de
vida, quer na previdência complementar irá abalar sua estrutura que se
corporifica em regime jurídico próprio e com tratamento específico à legislação
pertinente à espécie.
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B. A Quarta Idade – Pós 80 anos – Parte 1
Lucio Marques

Antes quando jovem, se éramos apresentados a uma pessoa com 30 anos ou
um pouco mais a considerávamos como uma pessoa velha. Já que a previsão
de nossa idade média não ultrapassava 50 anos e foi então que surgiu a
terceira idade que era atribuída aquela pessoa que ultrapassava os 50 anos.
Ao longo dos anos e com a passagem do novo século tudo começou a mudar.
Tivemos grandes avanços significativos em todas as áreas de nossa vida. As
pessoas passaram a viver mais e melhor, a longevidade ultrapassou todas as
expectativas.
Mas, uma preocupação acredito que veio de imediato bater à porta do ramo de
seguros, principalmente o que trata das pessoas, seguro de vida e acidentes
pessoais entre eles. Vou falar mais adiante sobre isto mas creio que o mercado
segurador não se preparou, para isto, ou seja, temos que rever as nossas
tábuas de mortalidade e sobrevivência, as seguradoras e as próprias
resseguradoras também se preocuparem com a criação de produtos cujas
coberturas contemplem estes povos e pessoas que ultrapassam a idade média
hoje em torno de 80 anos. Hoje a carteira de seguros de vida cresce mais do
que a de automóvel que era sempre a primeira do ranking do mercado.
É primordial ressaltar que precisamos motivar o crescimento do seguro de
pessoas e adequá-lo ao perfil brasileiro do século 21. Em 1994 quando do
surgimento do Plano Real, o mercado de seguros apresentou um crescimento
bastante razoável, para não dizer ótimo no segmento de pessoas. No período
inflacionário com uma inflação na estratosfera o seguro de vida individual, o
chamado dotal 10, 20 foi deixado de lado pelo alto custo. Então, com a
estabilização econômica, apareceram no mercado as chamadas apólices
abertas, que trabalharam muito com cálculo pela faixa média de idade do
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grupo. Com o advento das resoluções 516 e 317, surgiu o enquadramento
fazendo com que estas apólices sofressem alterações e fossem enquadradas
em faixas etárias.

O Cenário então enseja mudanças com transformações radicais nas estruturas
dos seguros e das Seguradoras, e como toda mudança é difícil de ser aceita. A
mudança está em toda parte e o consumidor que surgiu no horizonte foi aquele
advindo da promulgação do código de defesa do consumidor que busca os
melhores serviços, as melhores coberturas e produtos que satisfaçam suas
necessidades e possam determinar se as suas necessidades estão
compatíveis com o que o mercado oferece. Este consumidor pós código de
defesa do consumidor, passou a ser mais exigente e também mais preocupado
em dar e ter informações mais precisas sobre os produtos que estar
adquirindo.
A tendência, analisando o mercado de seguro de pessoas é que continuem
aparecendo novas coberturas de risco, novos produtos com taxas e condições
mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Por exemplo, os planos com
cobertura de sobrevivência tiveram um crescimento bastante acentuado. Já no
ano de 2.005 tinham apresentado uma alta de 59% na arrecadação dos
segmentos de seguros de pessoas, mas ainda muito aquém da possibilidade
de crescimento. Hoje, somente 16% da população tem seguro de vida ou de
acidentes pessoais. O caminho a percorrer é longo e precisa estar recheado de
produtos novos e que demonstrem a real necessidade das pessoas de se
precaverem em relação ao futuro de sua família, no caso de sua falta.
Portanto, acredito que, apesar de todos os entraves e discussões ocorridas, o
mercado de seguro de pessoas é o que tem maior possibilidade de continuar a
crescer, pois a gama de produtos novos cobrindo riscos até então não aceitos,
tem levado ao consumidor um novo alento em termos de cobertura. Passada a
fase de adaptação as novas regras, acredito que, de modo geral as mudanças
foram benéficas e a tendência é continuar crescendo e aumentando a
poupança de longo prazo. Entraram em vigor alguns produtos, mas acredito
que a adequação a esta mutação genética não aconteceu como deveria e
deve.
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Também se considerarmos a abertura do mercado de resseguros, o
consumidor provavelmente terá um leque muito maior de produtos ainda não
comercializados no mercado nacional que deverão ser trazidos pelos grandes
resseguradores, ampliando não só a oferta de produtos, mas apresentando em
muitos casos taxas mais compatíveis.
No ano de 1995, o seguro de vida produziu em prêmio o montante de R$2.222
milhões. Dez anos depois, em 2005, este total era de R$. 18.700 milhões, em
2010 considerando só Vida e AP 15,7 bilhões e em 2013 R$25,9 bilhões
considerando VG+AP+VGB, em 2018 só seguro de pessoas 35 bilhões e
considerando planos de caráter previdenciário pulamos para 108 bilhões.
É evidente que não podemos considerar o produto VGBL como um produto de
risco. Apesar de ser oferecido de forma equivocada, é um produto de
acumulação de recursos para benefício futuro, podendo ser resgatado a
qualquer tempo. Ele faz parte do leque, mas é um produto de acumulação de
capital.
Torna-se imperioso notar que temos espaço para crescer, e muito, neste
segmento do seguro de pessoas. Se compararmos com o de alguns países,
vamos ver que o nosso caminho está muito longe de ser atingido. Na América
do Norte fatura-se US$600 bilhões, na Ásia e Europa, em torno de US750
bilhões, a América Latina fatura US$23 bilhões. Hoje conforme informei no
parágrafo anterior os números mudaram mas mesmo assim, ainda temos muito
espaço para crescer.
Alguns aspectos me parecem de suma importância se aprofundarmos a análise
do que poderia ocorrer num futuro próximo e também num período superior a
20,25 anos. A expectativa de vida do brasileiro tem crescido em decorrência
das inovações tecnológicas, práticas saudáveis de alimentação e exercícios
físicos que podem levar o Brasil ao seleto grupo de países que tem uma
expectativa de vida superior a 80 anos, como Japão, onde vivem as mulheres
mais longevas do mundo, a Grécia, Itália onde na Sardenha vivem os homens
mais longevos do mundo, Península de Nicoya na Costa Rica, onde vivem as
pessoas com as taxas mais baixas do mundo de mortandade na meia-idade e
a segunda maior concentração de homens centenários.
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Das três variáveis envolvidas na equação para o aumento da expectativa de
vida de uma população, duas pode-se dizer, estão sob controle: a redução da
taxa de mortalidade no início da vida, e podemos ressaltar que na década de
60 houve um significativo declínio da mortalidade, e o aumento dos índices de
sobrevivência às doenças típicas da velhice.
De modo geral as crianças se fortalecem graças às vacinas, aos antibióticos, a
melhoria da nutrição e das condições sanitárias. Os idosos por sua vez, se
tornam mais longevos porque a medicina e as ciências farmacêuticas
identificam e tratam mazelas próprias da idade com métodos de diagnósticos
mais precisos, técnicas cirúrgicas mais apuradas e medicamentos mais
eficazes. A terceira variável é o envelhecimento propriamente dito, um
fenômeno de extrema complexidade sobre o qual a ciência vem conquistando
vitórias relevantes. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial,
caracterizado pelo aumento da proporção de idosos na população que decorre
da diminuição de fecundidade e do aumento da longevidade, aumento este que
tem a ver cada vez mais com a alimentação e também com exercícios diários
leves, mas constantes.
Idoso é o indivíduo com idade de 60 ou mais anos. A definição foi proposta
pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1982 e adotada pelo Brasil
pela Lei nº 8.842/94 que estabelece a Política Nacional de Saúde do Idoso.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2000, havia 605
milhões de idosos no mundo e projeta para 2050, 2 bilhões, aproximando-se da
população infantil (0-14 anos). Ainda segundo a OMS, até 2025, o Brasil será o
sexto país do mundo em número de idosos, mas com uma proporção em
relação à sua população aquém daquela vivenciada pelos países da OECD.
É evidente que um aumento significativo de idosos, pressupõe que teremos
mais despesas com saúde e previdência. Mas vamos considerar que não
devemos ficar sufocados com esta possibilidade, pois isto deve induzir a cada
um de nós, indivíduos, uma maior responsabilidade para com o nosso próprio
futuro. É lógico que todos nós desejamos vidas mais longas, mas temos que
considerar que com qualidade ela passa a ser muito mais longa. Alguns
estudos na área médica indicam que com hábitos saudáveis uma pessoa pode
diferenciar a idade cronológica em até 14 anos, considerando-se ai aqueles
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que praticam e adotam hábitos saudáveis, comparando-os com aqueles que
não adotam.
Conforme citei acima, a taxa de fecundidade tem caído bastante entre 1960 e
1980 ela foi de 33% a menos e a esperança de vida aumentou em 08 anos.
Portanto, o perfil do povo brasileiro mudou. Ou seja, envelhecer com saúde
depende menos dos milagres da medicina do que da mudança comportamental
do indivíduo. Podemos comparar, por exemplo, a Inglaterra, classificada entre
os países europeus que tiveram o início do declínio da fecundidade já no
século XIX. Enquanto a Inglaterra partindo em 1870, de um nível menor (TFT
de 5,3), necessitou de 100 anos para ter um declínio de 58% (TFT de 2,2, em
1970), o Brasil, nos 30 anos entre 1970 e 2000, experimentou uma queda de
60%, com sua TFT passando de 5,8 para 2,3 filhos nascidos, por mulher.
Então, em razão de seu menor nível de fecundidade, a Inglaterra já tinha, em
1870, 7,4% de sua população total com 60 anos e mais de idade, proporção
que no Brasil, em 1970, correspondia a apenas 5,1%. O Peso relativo daqueles
menores de 15 anos era de 36,1% na Inglaterra, em 1870, e 42,1% no Brasil
em 1970 (dados do IBGE).
Vários fatos aliados a outros fatores, como o crescimento da população
mundial, se comparado com o número de falecimentos, fará com que daqui a
20/30 anos o Brasil tenha uma população com uma faixa etária superior a
75/80 anos. O envelhecimento da população obrigará o mercado de seguro de
pessoas a repensar suas tábuas de mortalidade e sobrevivência, teremos que
ter uma preocupação do próprio governo com o aspecto social da questão,
ampliando a política pública para tratar bem e melhor os idosos, hoje
amparados pelo Código do Idoso e pelo próprio Código de Defesa do
Consumidor.
Temos que ter em mente que em 1950 tínhamos em torno de 24.000 pessoas
com mais de 100 anos os superlongevos. Hoje temos em torno de 280.000
pessoas e em 2050 mantendo-se as perspectivas de uma vida mais saudável
teremos em torno de 3,8 milhões de pessoas com idade superior a 100 anos. O
Cientista social e ex-coordenador de desenvolvimento da ONU, revela em
recente painel sobre a longevidade que entre 1940 e 2006 o número de idosos
no País aumentou em torno de 11 vezes, passando de l,7 milhão, que
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representava mais ou menos 4% da população, para 18,5 milhões o
equivalente a 10,1%, e dentro deste estudo um fato que corrobora minha
afirmativa de que a população acima de 80 anos é a que mais cresce, baseada
principalmente em seu modo de vida, com alimentação saudável, práticas de
exercícios abrangentes e uma respiração profunda.
Nenhum lugar do mundo é mais propicio ao estudo dos centenários dribladores
do que as ilhas japonesas de Okinawa. A região funciona como uma espécie
de laboratório isolado pela natureza, onde viver mais de 100 anos é comum.
Enquanto a média mundial é de dez centenários em cada grupo de 100.000
pessoas, em Okinawa essa proporção sobe para cinquenta, sendo considerada
a cidade onde vivem as mulheres mais longevas do mundo.
Se fizermos uma comparação entre os americanos com mais de 100 anos
vamos observar que estes japoneses têm reduzidíssimos índices de doenças
cardiovasculares, de vários tipos de câncer (mama e próstata entre eles) e de
demência senil. Os estudos mais recentes indicam que os centenários de
Okinawa e seus descendentes carregam variações genéticas que os protegem
contra determinadas marcas do envelhecimento, como a inflamação crônica e
as doenças autoimunes. Um fator importante que poder ser citado é que os
americanos se alimentam muito mal, e os japoneses que se alimentam de
comidas saudáveis.
Os estudos científicos mostram que os centenários ou para se ter a
longevidade vai depender sobre maneira da interação de um conjunto favorável
de genes com hábitos cotidianos. É necessário que o corpo e a mente estejam
sempre ocupados, vivam perto de seus familiares e tenham uma rotina de vida
social movimentada.
Hoje precisamos e devemos ter uma contenção no consumo calórico, que se
mostrou capaz de ampliar o tempo de vida saudável em várias espécies
submetidas a experimentos.
É imperioso registrar que o envelhecimento da população obrigará o mercado
de seguro de pessoas a repensar suas tábuas de sobrevivência e mortalidade
e termos ainda uma preocupação constante das autoridades governamentais
com o aspecto social da questão, ampliando-se a política pública para tratar
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bem e melhor os idosos, hoje amparados pelo Código do Idoso e pelo próprio
Código de Defesa do Consumidor.
As experiências genéticas irão reforçar esta expectativa de uma nova ordem
normativa e legal dos contratos de risco. Também a comercialização de
produtos novos certamente irá ampliar ainda mais o leque de produtos já
existentes, terá que ser revista com alianças estratégicas, principalmente das
empresas não ligadas a banco.
É importante ressaltar que a Ciência ainda não desvendou todos os
mecanismos do envelhecimento. Mas, uma coisa é certa: só envelhecemos
porque deixamos de ser interessantes para a perpetuação da espécie. Nós,
seres humanos começamos a ter nossas células envelhecidas a partir dos 30
anos de idade. Vários fatores genéticos contribuem para isso. O nosso próprio
organismo contribui.
Nós vivemos num constante e dramático fio da navalha, pois ao longo da vida
vários fatores expõem o corpo humano aos agrotóxicos, ao fumo, a radiação,
poluição

e

com

isso

os

radicais

livres

atacam

nosso

organismo,

desequilibrando o sistema e os nossos tecidos acabam sendo lesionados.
O que muda então no corpo com o tempo? Podemos citar alguns órgãos de
acordo com pesquisas feitas por cientistas e médicos estudiosos do assunto os
geriatras. Nossa audição, pressão arterial, pele, sistema imunológico, visão,
músculos, ossos e o próprio cérebro se transformam.
Portanto, para que o indivíduo possa ganhar mais alguns anos de vida é
necessário que ele busque e persista nos bons hábitos desde cedo. Fazer
exercícios físicos regularmente, não fumar, alimentar-se de forma regrada e
com prazer, procurar não levar a vida a ferro e fogo e por incrível que possa
parecer nós podemos aumentar em pelo menos 03 anos a nossa vida bebendo
vinho com moderação. Estudos científicos mostram que o vinho aumenta as
taxas sanguíneas de HDL, o colesterol bom, evitando assim a formação de
trombos – que evidentemente levam ao entupimento arterial e em
consequência a enfartes e derrames. Os estudos científicos mostram que a
substância flavonoide que faz parte da uva contem antioxidantes que ajudam a
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combater os radicais livres, preservando então as células das lesões típicas do
envelhecimento.
Eu entendo que devido a todos os fatores que hoje rondam o corpo humano,
nós do mercado segurador temos que nos adequar para atender a quarta
idade. Eu vivi com a sensação de que só existiam 03 fases de idade, a
primeira, a segunda e a terceira que passava dos 60(sessenta) anos, mas que
não definia até qual idade iria.

Nos dias atuais, em detrimento de todas as mudanças científicas, estudos
genéticos, modo saudável de vida, exercícios físicos podemos dizer que a
terceira idade termina aos 80 (oitenta) anos e vai até mais de 100, aliás, como
já disse acima, representam hoje quase 300 mil pessoas em todo o mundo.
O mercado segurador através de algumas Companhias já opera hoje com
seguros de vida dando cobertura até 80/85 anos. Os atuários do mercado
Segurador devem começar a fazer cálculos para atender a um novo segmento
da população que é a chamada quarta idade.
Nos anos 60 e 70 lembro-me perfeitamente, que o mercado de seguros
comercializava a chamada vida individual que era denominada de Dotal 10, 15,
20, ou seja, as Seguradoras faziam cálculos atuariais levando em conta que os
indivíduos viveriam entre 55 e 65 anos e que após a compra do seguro por
volta dos 30/40 anos quando o indivíduo passa a ter um meio de subsistência
melhor ele poderia requer o capital segurado após 10, 15 ou 20 anos, mas que
custavam caro e eram feitos por uma minoria da população. Depois com o
advento do seguro coletivo de vida obtivemos custos mais adequados a
determinadas faixas da população.
Tivemos a abertura do mercado de resseguros e com isso acredito que
estamos vendo novos produtos, com custos mais acessíveis e balanceados ao
mercado brasileiro.
O mercado Segurador de modo geral tem procurado um contato mais próximo
com o público, visando um melhor atendimento. Foram criadas ouvidorias,
sistema de 0800, as áreas de Marketing de várias seguradoras fazem
atualmente um bom acompanhamento pós-venda junto aos clientes, enviando
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cartão de aniversário, casamento, fazendo perguntas se ele(cliente) foi bem
atendido, se fez o seguro certo, etc.
Todas essas mudanças levaram o mercado a oferecer produtos com
coberturas diferenciadas, como por exemplo, os seguros de doenças graves
como o enfarte, o acidente vascular cerebral, câncer e outros. Este tipo de
cobertura inclusive adianta ao segurado (paciente) um percentual de 20/25%
do capital segurado para tratamento ficando o restante para ser pago ao
beneficiário em caso de falta do segurado principal.
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C. A Quarta Idade – Pós 80 anos – Parte 2: População Brasileira

O Brasil tem hoje, aproximadamente mais de 200 milhões de pessoas. A
qualidade de vida do povo brasileiro melhorou consideravelmente nas últimas
décadas. Atualmente, segundo dados do I.B.G.E., a expectativa de vida ao
nascer para ambos os sexos situa-se em 75 anos e esta modificação tende a
aumentar nos próximos anos por tudo o que dissemos acima.
De acordo ainda com os dados divulgados pelo IBGE em 2006 nós tivemos 3,5
milhões de nascimentos, contra 1,3 milhões de falecimentos mostrando não só
o crescimento continuado da população, algo em torno de 1,2 a.a., mas a
redução dos índices de mortalidade pela melhoria de vida da população.
Se compararmos o Brasil de 1910 que tinha uma esperança de vida de 33 anos
com 2008 que já era de quase 73 anos tivemos um salto enorme e creio
devemos chegar em 2050 com uma estimativa beirando os 82 anos.
O Brasil ainda tem muitas disparidades econômicas financeiras e de qualidade
de vida o que nos deixa ainda atrás de vários países, mas estamos chegando
perto daqueles que detêm um percentual de longevidade bem superior como
Japão com 81,2, a Suécia com 80,5, o Canadá com 80,2, Itália 79,8, Grécia
79,2 e Áustria 79 entre alguns Países.
O Brasil é o País que galgou mais posições na classificação do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) desde 1975. Foram 16 postos ganhos ao
longo de 26 anos, levando o País a 65ª. Posição. Apenas a Malásia conseguiu
um salto equivalente entre os 99 países para os quais há dados de todo o
período. É o que revela o Relatório do Desenvolvimento Humano 2003,
lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
Como sempre, o ranking do IDH é montado com base em dados de dois anos
antes – neste caso de 2001.
Das três dimensões do IDH (longevidade, educação e renda) esta última foi a
que menos contribuiu para a elevação do índice do País. Já na longevidade,
que reflete as condições de saúde geral da população, o Brasil teve resultados
mais significativos. Os brasileiros ganharam mais 08 anos na sua esperança de
vida ao nascer.
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Este índice não foi maior porque partimos de um patamar bem mais baixo,
caso contrário, o Brasil poderia ter tido uma posição de destaque bem
acentuada no que diz respeito à longevidade. Nós ocupamos apenas a 110ª
posição entre 175 países no ranking desse indicador.
Podemos até fazer uma projeção para o ano de 2050, quando neste crescendo
teremos 50 milhões de pessoas com mais de 65 anos. O aumento gradual da
expectativa de vida, com o consequente envelhecimento da população, fará
com que o mercado de seguros se movimente no sentido de alterar suas taxas
de comercialização, suas tábuas de sobrevivência, ampliar o limite de idade
para suas coberturas.
É importante não esquecer que serão necessárias políticas que assegurem
cuidados e atenção aos idosos. Nós temos condições de crescer nos seguros
pessoais. Se compararmos com alguns Países nós estamos engatinhando. Os
Estados Unidos da América do Norte produz algo como 600 bilhões de US$, a
Ásia e Europa em torno de 750 bilhões de US$ e o Brasil perto de 12 bilhões
de US$.
Com a abertura do mercado de resseguros devemos ter uma perfilização das
tarifas, os seguros individuais deverão ser mais desenvolvidos. Os prêmios
deverão ser ajustados ao perfil do segurado.
Considerando esta onda de mudanças em relação ao aumento da expectativa
de vida da população brasileira, o mercado Segurador terá que modificar não
só suas tábuas biométricas de mortalidade e sobrevivência, mas também, sua
capacidade inventiva através dos seus Departamentos de Marketing, pois,
algumas ferramentas deverão modificar o quadro de vendas, não só centrado
no corretor de seguros, que, aliás, deverá se modernizar e modificar se
transformando em um consultor de seguros, mas outras formas de
comercialização como a Internet e novas metodologias de comercialização.
O Mercado deverá começar a modificar a oferta de produtos. Hoje na área de
risco nós temos Vida em Grupo os Acidentes Pessoais e Outros tipos de
produtos. As coberturas vão de Morte Natural a acidental, invalidez total e
parcial,

auxilio

e

assistencial

funeral,

diárias

médicas

hospitalares,
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prestamistas, educacional, viagem, renda invalidez temporária, demais rendas
aleatórias e dotais, e seguro global.
Na área de produtos de acumulação, nós temos a família dos VGBL’s o Vida
Individual, os Dotais e os demais.
O órgão fiscalizador do Mercado normatizou duas circulares a 302 e 317 que
num futuro próximo terão que ser revistas em razão do quadro mundial e em
especial do Brasil em razão das modificações na estrutura de vida do povo
brasileiro e na sua longevidade.
Torna-se imperioso afirmar que algumas observações tem que ser bem
analisadas pelo mercado. Hoje se fizermos um estudo sobre a terceira idade
temos alguns dados bem interessantes: o maior quantitativo de pessoas que
sobrevivem nesta área são pessoas das classes A e B por diversas razões,
entre elas, a educação, a alimentação, o modo de vida, exercícios físicos, pois
são pessoas que tem um poder aquisitivo maior e podem, além disso, comprar
e tomar seus remédios.
Os chamados idosos, aqueles que possuem mais de 60 anos são em muitos
casos o esteio da família, pois ajudam com seus rendimentos a sustentar
muitas vezes, filhos e netos. Além disso, vários são aqueles que estão sendo
chamados novamente a integrar os quadros de empresas que buscam
experiência.
Estes fatores são importantes para que as Seguradoras não deixem de lado
um estudo mais aprofundado considerando que eles são e serão um nicho de
mercado bastante interessante. O mercado de seguros trabalha na maioria das
vezes com idade limite de 65 anos, e são pouquíssimas as Seguradoras que
concedem cobertura até 80 anos.
Assim precisamos começar a pensar nos indivíduos com idade acima de 80
anos. Os estudos científicos estão muito avançados e cada dia que passa
novas descobertas são feitas, novos medicamentos, novos procedimentos
cirúrgicos aparecem e com isso a longevidade das pessoas continua
aumentando e o mercado Segurador precisa começar a discutir o assunto pois
não estamos preparados para esta mudança. Por meio de pesquisas recentes
verifiquei os alimentos que se sobressaem para se manter a longevidade e eles
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variam muito pouco de uma cidade para outra ou mesmo de um país para
outro. Exemplos: o azeite de oliva extra virgem que protege as doenças
cardíacas, verduras silvestres, queijo feta rico em proteínas e bactérias boas
para o intestino, tofu para proteger o coração, arroz integral amêndoas que
ajudam a perder peso e gordura abdominal, e vários outros alimentos, inclusive
e bastante água. O essencial também é não ficar parado, e sim, movimentar-se
o mais tempo possível, por exemplo não ficar muito tempo deitado ou sentado,
e alguns povos longevos tomam uma taça de bebida alcoólica, principalmente
vinho pelo menos 03 taças ao dia pois reduzem vários tipos de doença.
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D. A embriaguez do Seguro é causa excludente de Indenização Securitária?
Voltaire Marensi

Em outro artigo que comentei súmulas exaradas pelo Superior Tribunal de
Justiça, vali-me na ocasião da moderna doutrina processualista ao ensejo do
advento do Código de Processo Civil de 2015.
Hoje, com amparo em um tradicional vocabulário jurídico do conhecimento de
todos os lidadores do Direito, invoco-o para dizer que "no âmbito da
uniformização da jurisprudência, indica a condensação de série de acórdãos,
do mesmo tribunal, que adotem idêntica interpretação de preceito jurídico em
tese, sem caráter obrigatório, mas, persuasivo, e que, devidamente
numerados, se estampem em repertórios".
Por unanimidade, a 2ª Seção do STJ aprovou no dia 12/12/2018, talvez, duas
últimas novas súmulas deste ano judiciário. O verbete que interessa
diretamente ao contrato de seguro diz respeito à súmula 620, que tem a
seguinte redação: " A embriaguez do segurado não exime a seguradora do
pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".
O recurso que deu azo a edição deste novo enunciado foi oriundo do recurso
especial nº 1.665.701-RS.
Convido a atenção do leitor para o que constou no item 5 inserto nos embargos
de declaração do sobredito recurso, aonde se lê: "É lícita, no contrato de
seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária
para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que,
alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento
essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente
da Terceira Turma.
Neste sentido objetivando afastar a casuística daquele precedente o relator do
caso em tela, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, disse a certa altura de seu
voto: " Logo, no caso dos autos, apesar de a segurada ter falecido em razão
de grave acidente de trânsito decorrente de seu estado de embriaguez, tal fato
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não afasta, no seguro de vida, a obrigação da seguradora de pagar ao
beneficiário o capital segurado, sendo abusiva, com base nos arts. 3º, § 2º, e
51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a previsão contratual em sentido
diverso."
Ao ensejo da decisão em comento, cabe o registro de que o Código de
Seguros francês não faz qualquer distinção quanto à modalidade de seguro,
quer de automóvel, quer de seguro de vida para reputar não válida a cláusula
que exclui a garantia do segurado na hipótese de condenação por conduzir em
estado de embriaguez, sob estado alcoólico ou de substância entorpecente.
Aliás, em sede doutrinária com escólios em renomados mestres franceses
como M. Picard e A. Besson afirmei que eles identificam a distinção do
aumento do risco da exclusão do risco. Na ocasião em que abordei este tema
citei o que prevê o Código Civil italiano em seu artigo 1898, - Código de 1.942 , que cuida do agravamento do risco, hoje, já com assento em um moderno
Código de Seguros.
Por tais fatos, em ligeira síntese, registro o que escrevi alhures: " O simples
diagnóstico do álcool no organismo do segurado não pode continuar sendo
justificativa para a negativa de pagamento da indenização, se não existe
prática intencional do ato e nexo de causalidade entre a ingestão da substância
torpe e o evento que ocasionou o sinistro". E, disse, ao azo, mais: " Na União
Europeia, por exemplo, existem seguradoras que estipulam cláusulas
específicas de exclusão por embriaguez, desde que sejam encontrados índices
de graduação alcoólica de 0, 5 a 0,8 decigramas por litro de sangue da pessoa
do condutor.
Enfim, não alvitro nestas ligeiras considerações pertinentes ao tema qualquer
modalidade de contravenção ou, talvez, ato culposo contra a legalidade, mas,
sim, levantar situações ou casuísticas que possam ser melhor refletidas e
cuidadas, notadamente quando estamos à frente no Senado da República de
uma eventual possibilidade de ser aprovado o PLC nº 29/2017, que cuida de
disciplinar uma nova roupagem ao nosso contrato de seguro decantado outrora
como "Esse Desconhecido".
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O tema que sem dúvida envolve o viés agravamento, ou exclusão de risco e
quer de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quer em sintonia com
o moderno direito securitário envolve "riscos excluídos e interesses não
indenizáveis que devem ser descritos no contrato de seguro de forma clara e
inequívoca".
Assim, como já adiantei acima que, ele, - Contrato de Seguro -, seja conhecido
e, de consequência, debatido exaustivamente por todos os que preconizam e
aguardam a cada dia um maior aprimoramento de nossas instituições jurídicas,
sem quebra de princípios básicos e fundamentais que arrosta ao longo dos
séculos um contrato tipo, assim denominado na feliz expressão de Orlando
Gomes.
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SEGURO SAÚDE
A. Impactos dos avanços aa Telemedicina nas Operadoras de Saúde
Ileana Teixeira Moura

Seria repetitivo falar que a tecnologia está presente na área de saúde e
fazendo muitas modificações nesta ciência. Convivemos de forma cotidiana
com cirurgias robóticas, laudos de exames à distância utilizando inteligência
artificial, e a crescente valorização do ensino à distância de disciplinas
médicas.
Entretanto, vale abordar o impacto mais efetivo destas tecnologias nas rotinas
técnicas, operacionais e financeiras das operadoras de saúde. Um dos maiores
problemas que as operadoras enfrentam é o fato de que a venda dos planos
geralmente é feita por excelentes profissionais de venda, mas que não têm
formação médica para orientar o correto e verdadeiro preenchimento das
declarações de saúde. Em um estudo da Scor no mercado internacional com
270 operadoras, verificou-se que cerca de 70% das declarações de saúde não
estavam de acordo com a real situação do futuro beneficiário. Como então
subscrever o risco e imputar CPTS (Cobertura parcial temporária) baseado em
dados tão inconsistentes?
Diante deste panorama, a subscrição de riscos através de telemedicina, onde
médicos fazem a entrevista qualificada à distância avaliando realmente a
situação de saúde do proponente parece ser a única solução viável para
assessorar uma venda mais qualificada.
Uma valorosa aplicação de utilização da triagem médica por telemedicina
vislumbra um futuro que reduz a ida a postos de emergência em muitos
atendimentos médicos. Isto pode ser uma grande ferramenta para diminuição
dos custos em saúde, hoje tão elevados, e também a redução do tempo de
espera e superlotação dos postos de emergência.
O grande volume de judicializações a respeito de coberturas passíveis de
discussão também é um alvo a ser muito beneficiado pela telemedicina. Se os
tribunais pudessem ter o parecer de médicos especialistas por essa via, que
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tem maior agilidade, os juízes teriam subsídios para melhores decisões em
curto espaço de tempo. Também as áreas médicas das operadoras poderiam
ser muito mais efetivas se pudessem ser assessoradas por segunda opinião
médica especializada na decisão de cobertura de medicamentos, órteses e
próteses de alto custo.
Outra importante vertente da utilização de telemedicina, embora precise de
ajustes operacionais e regulatórios pelo CFM (Conselho Federal de Medicina),
será a própria construção de redes de profissionais para real atendimento online, como já acontece em diversos lugares do mundo. Isso traria uma grande
capilaridade de prestação de serviços médicos no interior de nosso grande
país.
Concluindo, há inúmeras ferramentas de telemedicina que podem ter aplicação
imediata pelos planos de saúde minimizando fraudes, otimizando a subscrição
e reduzindo custos. O mercado espera a lucidez dos órgãos regulatórios e das
áreas decisórias das operadoras para fazerem os ajustes operacionais e legais
que permitam a celeridade destas aplicabilidades, que são prementes e
urgentes, para que este mercado regulado não seja atropelado pela aplicação
da telemedicina no mercado informal.
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B. Qualidade em saúde e segurança do paciente: “Uma Ciência ou uma
Convergência de Processos?”
Felippe Paes Barretto

A maturidade em gestão das Instituições de Saúde no Brasil sempre preocupou
todos seus stakeholders, já que se trata de uma empresa que tem como
negócio o bem-estar, saúde e vida de pessoas. Porém, nos últimos 20 anos a
introdução da Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Riscos vem
favorecendo o aprimoramento das práticas assistenciais. Essas metodologias
contribuem para minimizar a frequência de erros e reclamações, e também
cooperam de forma expressiva a condição de se provar, por meio de
documentos, que se exerceu a boa medicina.
Dentro deste movimento, os níveis de qualidade do SBA (Sistema Brasileiro de
Acreditação) se tornaram um dos principais critérios adotados para avaliar a
capacidade de gestão de uma Instituição.
Neste sistema, encontramos dois principais desafios para garantir o sucesso do
alinhamento dos critérios/teoria com a prática exercida pela Instituição de
Saúde. O primeiro é a política institucional da própria Instituição de Saúde, que
precisa integrar a prática da assistência com as práticas da Gestão da
Qualidade e Gerenciamento de Riscos.
Com essas atitudes, diminui-se a probabilidade e gravidade de possíveis erros
assistenciais, mitigando, assim, os danos ao paciente e até mesmo demandas
judiciais. Observa-se que um atendimento com Qualidade não assegura a
impossibilidade

de

proposição

de

ações

contra

profissionais

e

estabelecimentos, mas garante que os documentos e registros possibilitem a
comprovação da boa prática.

Gestor da saúde
O segundo desafio diz respeito ao elemento humano dentro das Instituições,
isto é, o Gestor da Saúde.
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À medida que os profissionais não conhecem a Metodologia de Gestão da
Qualidade e Gerenciamento dos Riscos, há uma tendência de refutá-la.
Imagina-se, erroneamente, que tais ferramentas irão resultar em mais trabalho,
mais custo e mais problemas. Pelo contrário. Quando corretamente
implantadas, tais métodos diminuem o retrabalho, o desperdício de tempo,
energia e recursos e, principalmente, cria barreiras para evitar que eventos
problemáticos ocorram ou se repitam.
A implantação dessa Metodologia não deve ocorrer de maneira impositiva. Pelo
contrário, ela somente pode ter êxito quando há a participação e colaboração
de todas as partes envolvidas. Por isso, é necessário que todos tenham uma
visão holística da empresa e clareza sobre o método de funcionamento e dos
resultados que poderão ser obtidos.
Quando ambos os obstáculos forem superados a Instituição de Saúde poderá
vislumbrar a grandeza de seu resultado maior sendo atingido que é a
Segurança do Paciente.

Aprimoramento e Segurança
Uma ferramenta muito utilizada para iniciar o aprimoramento da Segurança do
Paciente é a Inspeção de Riscos das atividades e setores. Neste momento,
fragilidades assistenciais, técnicos e administrativos da Instituição são
identificadas. Para cada setor é disponibilizado um relatório indicando qual o
grau de conformidade aos critérios de risco. A partir daí atividades de
adequação precisam ser implementadas.
Nesse trabalho, uma equipe interna ou consultoria disponibiliza o material
necessário para operacionalização das atividades assistenciais: planilhas,
fluxos, protocolos, ferramentas, modelos de documentos, entre outros. Assim
caminhamos para orientação e resolução das não conformidades oriundas da
Inspeção de Riscos.
Sabemos que o erro é inerente a qualquer profissional, seja da área da Saúde
ou não. Foi publicado pelo Institute of Medicine dos EUA o livro “Errar é
Humano: Construindo um Sistema de Saúde Mais Seguro”, onde números
impressionantes dos erros no sistema de saúde norte-americano, apontaram
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que cerca de 01 milhão de pacientes sofreram danos e quase 100.000 morrem
por ano, tudo por causa de uma assistência falha. Sabemos que estes dados
subestimam a realidade devido a subnotificação e medo da falha como origem
de punição.
Diante dessa inevitabilidade, existem diversas ferramentas da qualidade
utilizadas há muito tempo por gestores americanos para análise da causa, raiz
do erro. Sem essa metodologia é bem provável que os profissionais “andem
em círculos” atrás de uma resposta. Essas ferramentas quando aplicadas em
sinergia, são capazes de transpor as pessoas envolvidas no incidente para
uma visão mais efetiva do que realmente causou a falha.
Podemos citar, por exemplo, o brainstorming, 5 porquês e ishikawa como
ferramentas mais utilizadas pelos médicos e suas equipes. Além de abandonar
o “achismo”, essa metodologia de análise traz outras vantagens, tais como
compreender o tamanho do problema e localizar seu foco.
Geralmente, a primeira causa de um problema é direcionada para a “falta de
pessoas na equipe” ou “falta de treinamento dos profissionais” e os gestores se
surpreendem, após a aplicação das ferramentas, que o problema vai muito
além, e verificam que o número reduzido de equipe poderia ser resolvido se a
distribuição funções fosse planejada melhor. Ou que o treinamento não vai
existir enquanto a rotina não for descrita e alinhada entre os setores.
Neste momento, mais do que nunca, o conhecimento se torna um dos
principais diferenciais das empresas e profissionais, especialmente quando a
inovação tecnológica é constante e as necessidades de padronização,
adaptação e controle se mostram mais rigorosos. Manuel Castells, em sua
famosa obra “A era da informação”, descreve essa nova realidade como sendo
a sociedade informacional: “…o termo informacional indica o atributo de uma
forma especifica de organização social em que a geração, o processamento e
a

transmissão

da informação

tornam-se

as fontes fundamentais de

produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse
período histórico”.
No caso das unidades de saúde, o que significa estar alinhado ao paradigma
de uma sociedade informacional não significa apenas dispor de equipamentos
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e softwares de última geração, profissionais de saúde atualizados ou contar
com as últimas novidades no campo da farmacologia. Assim como em outras
áreas, o conhecimento profundo de ferramentas de gestão é fundamental.
Portanto, a falta de prioridade na implantação da política de Segurança do
Paciente na Instituição é apenas uma questão de tempo, pois é impossível não
vislumbrá-la

como um diferencial humano, estratégico

e competitivo.

Considerando que seu amadurecimento é um processo que envolve diversas
etapas, a inércia somente mostra seu preço quando os concorrentes já estão
desfrutando dos benefícios dessa Cultura.

Fica aqui, então, uma pequena

reflexão: já não é o momento de fazer diferente?

292

SUSTENTABILIDADE
A. Sustentabilidade, indústria de Seguros e o G20
Fabio Basilone

Foi realizado em Bariloche, nos dias 25 e 26 de setembro de 2018, o I Fórum
de Seguros integrando a agenda do G20. Esse primeiro encontro, incluído em
tão importante evento de líderes mundiais, demonstra pelo menos dois pontos
relevantes, quase paradoxais, que merecem a atenção dos profissionais da
indústria de seguros.
O primeiro aspecto é a relevância reconhecida da indústria de seguros na
macroeconomia mundial, por ser notadamente um suporte fundamental para o
crescimento econômico sustentável. Projetado para proteger indivíduos,
empresas, cidades ou responsabilidades federais, o mercado de seguros é a
ponte para vincular eventos inesperados de perda ao desejado nível social de
normalidade.
Como os Estados não têm recursos para indefinidamente proteger as
economias dos acidentes possíveis, é importante criar um esforço contínuo que
vise:
(1) A produção de informações sobre riscos para criar produtos específicos;
(2) O desenvolvimento de toda a estrutura legal e cultural para abraçar esses
novos produtos;
(3) A formação de parcerias entre os governos e o setor privado para
consolidar todos os avanços.
Existem vários motivos pelos quais os Estados não podem absorver sozinhos
os deveres que envolvem soluções econômicas para eventos seguráveis, tais
como a falta de recursos disponíveis livres de compromissos com seus
respectivos orçamentos, as economias informais e suas consequências como
realidade para muitos países e ainda, a grande dificuldade para gerenciar todas
as implicações de um programa de seguro sofisticado.
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O fato é que os eventos não segurados que atingem a sociedade, decorrentes
de catástrofes naturais, pandemias ou qualquer outro evento de grandes
proporções, sempre se traduzirão em custos para os indivíduos por meio do
gasto público.
Para exemplificar, no ano de 2017, cerca de apenas 20% dos USD320 bilhões
de perdas econômicas causadas por catástrofes foram protegidos sob algum
mecanismo de seguro. O saldo remanescente foi deixado para os governos e
seus orçamentos já bastante pressionados. Tais prejuízos, de uma maneira ou
de outra, terminarão como um peso extra no custo de vida do cidadão,
especialmente para a camada mais pobre da sociedade.
Embora o setor de seguros e todos as suas particularidades esteja bem
desenvolvidas em todo o mundo, incluindo regulamentações, canais de
distribuição e mecanismos financeiros, é no nível da sociedade que ele
encontra o elo mais fraco. E é justo nesse local que a indústria passa por
enormes frustrações quando e onde uma perda segurável atinge um segmento
da sociedade que não estava suficientemente organizado para comprar a
devida proteção necessária.
O segundo ponto a ser destacado é o porquê de tão relevante alavanca de
sustentabilidade só agora ter ganho notoriedade a ponto de encontrar espaço
na agenda do G20?
A resposta a esse questionamento talvez responda também parte importante
dos 80% de perdas não garantidas no ano de 2017. É necessário trabalhar
para desenvolver uma cultura de sustentabilidade que se preocupe em levar
para os mais diversos níveis na sociedade, incluindo a esfera pública, a
percepção quanto ao risco e o seguro como uma solução.
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