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PREFÁCIO 

Prezados Leitores, 

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

apresenta mais uma Obra Coletiva, conjunto de contribuições produzidas por 

Acadêmicos e seus parceiros ao longo do ano de 2022. 

O ano de 2022 trouxe uma sensação de “renascimento”, com reuniões presenciais e 

o amadurecimento de um “novo normal” nas formas de trabalhar e de se relacionar. 

Estamos vendo a consolidação de um modelo híbrido, em que o remoto conviverá 

com o presencial em parcelas dependentes das opções de cada empresa, cada setor 

e cada local. 

Esse modelo híbrido é certamente o que estamos construindo aqui na Academia, 

sendo que nossa Obra Coletiva já nasceu digital. 

Nesse contexto, e tendo em vista inclusive elementos práticos, como a facilidade de 

divulgação, distribuição, pesquisa e citação, antecipamos na Obra Coletiva um 

formato reforçado pela pandemia no que se refere a textos acadêmicos. 

Conseguimos também notar a crescente qualidade e diversidade dos textos 

publicados. Isso graças à disposição dos Acadêmicos de continuar agregando valor 

ao setor de seguros por meio da produção e difusão de conhecimento e à abertura de 

espaço para estudantes. 

Nossa Obra Coletiva está estruturada, tal qual no ano passado, em 3 (três) Partes, I 

- Doutrina produzida por Acadêmicos, II - Artigos Orientados por Acadêmicos e III – 

Artigos do Boletim ANSP. 

Na realidade, o que buscamos, e que estamos orgulhosamente alcançando, é agregar 

valor, por meio da produção e difusão de conhecimento sobre o setor de seguros, de 

forma ampla e irrestrita, na medida da capacidade e da generosidade de nossos 

Acadêmicos e parceiros. 

Continuamos fazendo a nossa parte. 

Saudações acadêmicas, 

João Marcelo dos Santos 

Presidente 
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A Sub-Rogação e o Ressarcimento Integral no Seguro Internacional de 

Transporte Marítimo de Carga: invalidade e a ineficácia das cláusulas limitativas 

de responsabilidade dos transportadores e a experiência jurídica brasileira 

 

CREMONEZE, Paulo Henrique* 

 

Resumo 

Este artigo trata do direito de regresso dos seguradores de carga em face dos 
transportadores marítimos, com respeito ao princípio da reparação civil integral. O 
Brasil não incorporou nenhuma Convenção Internacional de Direito Marítimo ao 
ordenamento, e isso faz uma diferença positiva. A defesa da reparação civil integral 
funda-se não só no Direito Positivo, mas também no Direito Natural e na ordem moral. 
No mundo de hoje, fortemente marcado pela potencialização de danos e riscos, são 
inadmissíveis as disposições normativas para limitar a responsabilidade dos que 
causam prejuízos. Quando concedidas ao transportador, esvazia-se o direito do 
segurador, prejudicando os legítimos interesses do colégio de segurados e da 
sociedade em geral. À luz disso, o ordenamento jurídico brasileiro é um dos melhores 
a tratar deste tema. 

 

Palavras-chave: Seguro de Transporte Internacional. Limitação de 
Responsabilidade. Direito do Seguro. Direito Marítimo. Arbitragem. Direito de Danos. 
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da Reparação Civil Integral. Anacronismo Legal. Cláusulas Abusivas. 
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Abstract: This article deals with the right of full repair of cargo insurers vis-à-vis 

maritime carriers, while respecting the principle of full civil redress. Brazil has not 

incorporated any International Maritime Law Convention into its legal system and this 

makes a positive difference. The defense of full civil reparation is based not only on 

Positive Law, but also on Natural and moral order. In today's world, strongly marked 

by the potentialization of damages and risks, it is no longer possible to accept 

normative provisions that aim to limit the liability of the perpetrators of illicit acts that 

cause harm. Whenever the limitation of liability of a damage-causing carrier is allowed 

in any capacity, the subrogated insurer's right of recourse is void and the legitimate 

rights and interests of the whole college of insureds are impaired and somehow those 

of society. Considering all this, the Brazilian legal system is the one that best deals 

with this theme. 

 

Keywords: International Transport Insurance. Limitation of Liability. Insurance Law. 

Maritime law. Damage Right. Sea transportation. Civil responsability. Reimbursement 

in return. Principle of Integral Civil Reparation. Legal anachronism. Abusive Clauses. 
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1. Introdução 

“De nuevo sobre la función de la responsabilidad civil. En la sección doctrinal del presente 

número de Práctica Derecho de daños publicamos um estúdio monográfico de la Professora 

María Dolores Casas Planes, que incide sobre un tema recurrente en los últimos tempos; 

recurrente, y muy controvertido: la función de la responsabilidad civil. En dicho trabajo, la autora 

defende (uma vez más, pues es sabido ya hay voces que lo han hecho antes, algunas muy 

autorizadas) la existência de una función punitiva en la responsabilidad civil, y la incorporación 

a nustro ordenamiento de los punitives damages. Y lo hace de manera coerente, bien 

documentada y con aportación de fundamentos y argumentos. Nos parece, por ello, uma 

interessante aportación científica a ka materia, y um nuevo punto de referencia en el debate 

que se viene manteniendo en âmbitos doctrunales y jurisprudenciales.”(POMBO, Eugenio 

Llamas, “Reflexiones sobre Derecho de Daños: casos y opiniones”, Madrid: La Ley, p. 37) 

A responsabilidade civil é um dos temas mais importantes do Direito do Seguro. Não 

há dúvida. Parte integrante do chamado Direito de Danos, é mesa para discussões 

intensas e debates acalorados. Um ramo em evolução constante; primeiro com as 

fontes mediatas, a Doutrina e da Jurisprudência, depois com a fonte imediata, a lei. 

Dentro desse tema vastíssimo um subtema se destaca: a responsabilidade civil do 

transportador internacional marítimo de carga. O que nos leva a destacar esse 

assunto que ultrapassa os limites do interesse puramente jurídico (se é que existe 

semelhante coisa) são também as razões históricas, econômicas e sociais que os 

enlaça. Não que outros temas não tenham também as suas; evidente que têm. Só 

carecem de certas peculiaridades distintivas, as quais, não obstante nada digam à 

primeira vista de especialmente interessante, num segundo passar de olhos, como 

nos clássicos da literatura que relemos com redobrado prazer, passam então a nos 

revelar, numa fenda despretensiosa, um abismo de nuances imprevistas.  

Diferenciada, a natureza do contrato internacional de transporte marítimo de carga, 

seu influxo em outros segmentos pede um estudo constante, voltado à praticidade e 

efetividade do exercício do Direito. Afinal, temos diante de nós uma atividade bastante 

ampla, que nos permite navegar não só pelo espaço, mas também pelo tempo.  

O transporte marítimo de cargas preserva sua essência, sem deixar-se atropelar pelas 

mudanças; mas também não as rejeita; adapta-se a elas, toma-lhes o que convém e, 

ao fim, visto mais de perto, esse objeto de estudo, apalpado, sentido, farejado, permite 

que dele se extraia como que o odor da antiguidade, a praticidade do presente e a 

docilidade ao futuro.  
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Ora, fala-se hoje em uma nova cosmovisão do fenômeno jurídico, na necessidade de 

fazer uma leitura sistêmica, de tratar de forma diferenciada a responsabilidade civil, 

com novas expressões para os atos-fatos em geral. Sabendo disso, como encarar o 

estudo e a aplicação do Direito em relação a um negócio jurídico de caráter tradicional, 

mas sempre renovado; tão antigo e, ainda assim, tão novo?    

Por ocasião da exposição do tema “Nova Fronteira do Direito de Danos”, curso de 

especialização em Direito do Seguro da 45ª. Edição do Curso de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade de Salamanca, o grande professor colombiano Carlos Ignácio 

Jaramillo em sala de aula, no dia 19 de junho de 2019, disse o seguinte: “há um grande 

paradoxo, porque quando se fala em modernidade, fala-se em antiguidade; que na 

leitura do passado, encontram-se as raízes do presente e a visão segura do futuro”. 

E não há como discordar. As coisas de fato são assim. É justamente o balanço entre 

presente e passado, o sopesar prudente de suas mais significativas distinções, que 

nos fornece as respostas para o futuro. 

Segundo o professor, o Direito de Danos exige hoje “uma abordagem social, mais 

ampla e conectada ao constitucionalismo”. Abordagem especialmente cara quando se 

fala de responsabilidade civil do transportador internacional marítimo de cargas em 

relação ao Direito do Seguro, notadamente a parte que trata do ressarcimento em 

regresso do segurador sub-rogado na pretensão original do seu segurado, o dono da 

carga danificada durante um transporte imperfeitamente executado.” 

O objetivo aqui é, sobretudo, mostrar um fascinante paradoxo, despertar o interesse 

pelo improvável: um país que, a despeito de há tanto tempo se ver mergulhado em 

problemas sociais, pode realmente ser modelo de justiça num segmento tão 

complexo, como a responsabilidade civil do transportador internacional marítimo de 

cargas e o dever de ressarcimento em regresso integral ao segurador sub-rogado; 

assuntos nos quais se unem, dedo a dedo, em inquebrantável vínculo de amizade, o 

Direito Marítimo, o Direito de Danos, o Direito Civil, o Direito Internacional Privado e o 

Direito do Seguro. 

E dizer que neste sentido o Brasil ostenta tão exemplar ordenamento não é coisa que 

se deva a patriotismos ou coisas do gênero. Absolutamente. Nossa motivação está 

fundada na racionalidade, no empirismo vital da profissão, na defesa dos princípios 
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fundamentais do negócio de seguro e do princípio da reparação civil integral. E assim 

nesta matéria comungamos ao compasso duma liturgia da amplitude e integralidade 

da reparação civil, afigurando-nos inaceitável, e nada menos que inaceitável, a 

proteção dirigida justamente àquele que causa danos.  

Outro detalhe a se trabalhar é a constatação de que o ressarcimento do segurador 

sub-rogado não finda em sua pessoa, residindo a função social da atuação no 

princípio do mutualismo.  

Essas normas limitadoras podem o quanto queiram ser construções políticas ou 

econômicas. Mas não essencialmente jurídicas. Por chocar-se com o direito natural, 

por ferir o sentimento humano de justiça, acabam perdendo sua razão de ser, ainda 

que se enfeitem pelo pragmatismo do dia. Não que a política ou a economia não possa 

influenciar o Direito; evidente que podem, tanto é que acabam por fazê-lo em alguma 

medida. Só não podem ser o seu coração, o centro de sua existência. 

Nesse contexto é de se enfrentar, com ânimo de legião romana, as chamadas 

cláusulas limitativas de responsabilidade presentes em contratos internacionais de 

transporte marítimo de cargas; enfrentamo-las, de gládio em punho, com base na 

experiência jurídica brasileira, a nosso ver mais saudável que as de outros 

ordenamentos jurídicos. Mesmo aqueles com tradição jurídica mais robusta e sólida. 

O sistema legal do Brasil não recepciona nenhuma Convenção Internacional de Direito 

Marítimo. E esse detalhe, esse magnífico dar de ombros às modas globalizantes, 

neste caso, mas não só nele, faz diferença no trato com a responsabilidade civil: cria 

uma blindagem frente à concupiscência politiqueira, não raro submissa a interesses 

menos nobres. 

Porque as cláusulas unilaterais impostas por transportadores nesses instrumentos de 

adesão, que são os contratos de transporte marítimo, quando não tidas por abusivas, 

eivadas de assimetria jurídica, adquirem um irrespirável eflúvio de ineficácia, de 

invalidade ou, tão apenas, de nulidade. A visão brasileira permitiu tratar da 

responsabilidade civil do transportador com o rigor do equilíbrio. E então, marcada 

pelos princípios fundamentais do Direito e pela função social das obrigações, premia 

a vítima do dano ou o segurador dela, jamais o autor do ilícito.  
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O Brasil não reconhece o dirigismo contratual. Seu ordenamento, suas leis, suas 

decisões judiciais esvaziam o efeito dessas cláusulas, tiram-nas quase que à ponta 

da faca, porque, no caso do transporte marítimo, são estranhamente onerosas a 

embarcadores e consignatários de cargas, porém estranhamente benéficas a 

transportadores e afins. Cláusulas feito as de “eleição de foro”, de “compromisso” 

arbitral e de limitação de responsabilidade, por exemplo, não vigem no Brasil. 

Longe de casuísmo jurídico, essa forma de encarar o Direito, já antiga no país, 

preserva também sua aptidão à vanguarda, ajustando-se como luva à mão ao modo 

como se deve interpretá-las ainda hoje. Justo é premiar o acesso à jurisdição, garantia 

constitucional fundamental em quase todos os sistemas legais do mundo ocidental, e 

o princípio da reparação civil integral, um dos principais objetos de estudo deste 

trabalho — senão o verdadeiro centro dele. 

A coisa muda quando o protagonista do interesse é o segurador sub-rogado na 

pretensão original do dono da carga, segurado de apólice de seguro de transporte 

internacional de carga. Pois, se tal dinâmica já se ergue como uma clara injustiça em 

relação ao dono da carga, obrigado a aceitar a abusividade das disposições unilaterais 

do transportador, quem dirá ao segurador, que é nem parte do contrato de transporte, 

nem pôde anuir com nada. 

Ela jamais lhe poderá ser oponível; primeiro porque isso seria simplesmente contrário 

à lei brasileira, simpática à ideia de voluntariedade, segundo porque a mera 

formulação da hipótese já aponta uma injustiça plena e radiante. Dois pontos que se 

desenrolarão nas linhas seguintes, ao jeito dum tecido que se desfaz. 

É preciso dizer: nisso o sistema legal brasileiro é digno de reconhecimento. Defende, 

e muitíssimo bem, os princípios do mutualismo, da autonomia da vontade, do 

ressarcimento e da reparação civil integral. Faz do Brasil um país com uma 

abordagem do Direito Marítimo a qual, além de interessante em si mesma, se mostra, 

principalmente, como justa e orientada à luz de princípios como os da 

proporcionalidade, isonomia, equidade e razoabilidade, guiada por um aroma mais 

íntimo aos olfatos jusnaturalistas. 

É a partir daí que trataremos do direito de regresso do segurador sub-rogado contra o 

transportador marítimo de cargas inadimplente. Sempre à vista do princípio da 
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reparação civil integral, sempre mostrando a necessidade de tratar de maneira mais 

condizente com o Direito Atual os temas que ligam Direito de Danos, Direito Marítimo 

e Direito do Seguro, em reconhecimento à visão social no seio de uma sociedade 

marcada por danos e responsabilidades. 

2. O Contrato de Transporte Internacional de Carga, a Responsabilidade Civil do 

Transportador e o Seguro de Transporte 

“Es innegable la transcendencia e importância que el transporte tiene y depara para el tráfico, 

la economia y productividad, no solo regional y nacional sino sobre todo transfonteriza, actúe, 

como comprador o consumidor, como destinatário final de un produto, servicio, prestación, 

etc., transporte de personas, transporte de bienes o mercancias, contratos conexos, aunque 

independientes unos de otros y la vez interdependientes o entrelazados. Presente y pasado, 

pero sobre todo futuro en el transporte y seguro. ”(COPO, Abel B. Veiga, “Tratado del Contrato 

de Seguro”, 5ª. Edição, Tomo I, Cizur Menor (Navarra): Civitas, 2017, p. 280) 

Um dos ramos mais importantes, antigos e tradicionais do negócio de seguro é o do 

seguro internacional de transporte. E isso se deve à natureza do próprio transporte de 

cargas, atividade econômica importante, de caráter estratégico, já que é quase que 

impossível imaginar um comércio cujo funcionamento de modo geral prescinda de 

transporte. 

Tão íntima é sua ligação com o negócio de transporte marítimo, que não seria exagero 

dizer que o negócio de seguro foi gerado por ele, nasceu de suas entranhas, carrega-

lhe algo do código genético. Mas tem natureza adesiva, e isso o diferencia de seu 

progenitor. Descendo-lhe pelo corpo enxergam-se no contrato cláusulas de parcial 

determinação do transportador, unilateralíssimas, e disso nasce a desvantagem 

primordial a pairar sobre a embarcadores e consignatários de cargas. 

Por outro lado, contrato com obrigação de fim, desenha-se a si mesmo à silhueta do 

resultado prometido pelo transportador, aquele que dará efetividade ao transporte e 

que, caso não o faça de maneira satisfatória, será cobrado por isso. Afinal, em caso 

de dano, falta ou extravio da carga, terá por presumida a sua responsabilidade pelo 

evento, competindo-lhe o ônus de provar a existência de alguma causa legal capaz 

de excluir o dever de reparar os prejuízos que causou — por ações ou pela falta delas. 

Essa dinâmica, então, se forma a partir dos seguintes conceitos:  1) contrato de 

adesão; 2) obrigação de resultado; e 3) presunção legal de responsabilidade do 

transportador em caso de inadimplemento. Com precisão arquitetônica, esses 
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alicerces jurídicos se replicam em praticamente todos os ordenamentos do mundo, 

dos quais não é exceção o brasileiro.  

A diferença do ordenamento brasileiro para o de outros países reside no fato de aqui 

não haver adesão às convenções internacionais de Direito Marítimo. Nenhuma delas. 

Coisa curiosa, de fato. Mas essa posição diferente, estranha à primeira vista, revela-

se significativa, segura e, em nosso modesto entender, verdadeiramente positiva.  

De todos os países com atuação expressiva na economia global, entendemos que o 

Brasil é o que oferece melhor trato à dinâmica do contrato internacional de transporte 

de carga. E isso apesar dos problemas que lhe atravancam o funcionamento, das 

patologias que lhe sugam a forças vitais. Com a devida atenção dedicada às 

disposições legais e doutrinárias que se acham nela, a brasílica pátria, o eterno país 

do futuro, pode muito bem servir de exemplo presente à comunidade internacional.   

Certo, posta a dinâmica do transporte marítimo de cargas, passemos então às 

cláusulas limitativas de responsabilidade. Pois bem, uma conclusão se antecipa: o 

Direito Brasileiro as julga ineficazes, ilegais ou tão apenas nulas de pleno direito. A 

razão? Geram assimetria na relação contratual, são imposições absolutamente 

descabidas.  

O dono da carga transportada não manifesta sua vontade de modo livre, desimpedido. 

É obrigado a aderir ao que lhe manda o transportador, desejoso de proteger seus 

interesses, mesmo que ao custo de um desequilíbrio insuportável. Dessa maneira, se 

na relação entre ambos surgem cláusulas como a de limitação de responsabilidade, é 

preciso reconhecer que elas não mais se justificam mais. Nem do ponto de vista 

jurídico, nem do ponto de vista político. Servem apenas para contrariar o espírito do 

Direito e a Ordem Moral, ganhando o problema outro relevo quando visto pelas lentes 

do Direito do Seguro, do direito de sub-rogação e do princípio do ressarcimento 

integral.  

Porque, pagando a indenização de seguro ao segurado (beneficiário), o segurador 

adquire o direito de buscar o ressarcimento em regresso contra o causador do dano e 

do prejuízo, por força do art. 786 do Código Civil, em cujo caput se diz: “Paga a 

indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e 

ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.  
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A redação do artigo é claríssima. Dispõe que o pagamento da indenização transfere 

ao segurador direitos e ações. E frise-se bem: não se deve fazer a mesma coisa com 

o ônus, do qual o artigo nada fala. Esse detalhe importa deveras porque, deixando de 

dispor sobre escolhas ruins que o segurado tenha tomado, atestam o aspecto especial 

da sub-rogação e o direito ao ressarcimento, figuras legais consagradas no Direito 

Civil e no Direito do Seguro do mundo todo. Sobre a importância invulgar da sub-

rogação leciona o famoso jurista espanhol Abel B. Veiga Copo: 

“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.” (COPO, Abel B. Veiga, 

“Tratado del Contrato de Seguro”, 5ª. Edição, Tomo I, Cizur Menor (Navarra): Civitas, 2017, p. 

1070). 

O Direito brasileiro repete o que se passa praticamente em todo o mundo sobre o 

assunto. Isso porque, antes mesmo da entrada em vigor do atual Código Civil, o 

sistema legal brasileiro já dispunha exatamente a mesma coisa, a ponto de que o 

assunto fosse alvo de Enunciado de Súmula do Supremo Tribunal Federal — a 

Súmula nº 188: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo 

que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. Logo, é preciso 

ter em mente as linhas constitucionais da sub-rogação.  

Evidente que isso não impede que sofra ataques constantes em importância e 

dignidade. Não é particularidade de hoje essa militância que bate o pé inquieta, 

exigindo o esvaziamento do direito de regresso do segurador. Costuma fazê-lo por 

motivos que, embora às vezes divirjam entre si, são coerentes em sua portentosa 

inconsistência. Na verdade, nada pode relativizar a força do ressarcimento em 

regresso derivado da sub-rogação. Nem é razoável que o causador do prejuízo seja 

beneficiado pela previdência do segurado. 
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Ensina Veiga Copo 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.” (COPO, Abel B. Veiga, “Tratado del Contrato de Seguro”, 5ª. 

Edição, Tomo I, Cizur Menor (Navarra): Civitas, 2017, p. 1070). 

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; e, por sua 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-rogação: 

 “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.” 

(COPO, Abel B. Veiga, “Tratado del Contrato de Seguro”, 5ª. Edição, Tomo I, Cizur Menor 

(Navarra): Civitas, 2017, p. 1069) 

Daí sua singularidade fantástica, daí a importância desse fenômeno jurídico ligado à 

intimidade do conceito de justiça, sedimentado na beleza do Direito Natural e na 

solidez da Ordem Moral. 

Como já dissemos, quando busca o ressarcimento em regresso contra o causador do 

dano, o segurador não defende apenas seus legítimos direitos e interesses. Na 

mesma ocasião, protege também os interesses do colégio de segurados, por força do 

mutualismo, “um dos princípios fundamentais que constitui a base de toda operação 

de seguro. A reunião de um grande número de expostos aos mesmos riscos possibilita 

estabelecer o equilíbrio aproximado entre as prestações do segurado (prêmio) e as 
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contraprestações do segurador (responsabilidades)”. (Dicionário de Seguros, 

Funenseg, Rio de Janeiro: 2000, p. 78) 

Por isso, observado o conteúdo da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal e do 

art. 944 do Código Civil, que trata do princípio da reparação civil integral, é possível 

afirmar, com segura veemência, que absolutamente nada pode prejudicar o pleno 

exercício do ressarcimento em regresso, e desse casamento entre o Direito do Seguro 

e o Direito Marítimo nascem questões interessantes. 

Ora, a maior parte dos litígios judiciais envolvendo matérias de Direito Marítimo é 

patrocinada por seguradores sub-rogados nos direitos e ações dos segurados, 

embarcadores ou consignatários de cargas. O segurador paga ao segurado a devida 

indenização, motivada por faltas ou avarias na mercadoria, surgidas durante o 

transporte marítimo, e então busca dos transportadores (armadores) o devido 

ressarcimento. 

E o ressarcimento oculta uma faceta coletiva, isto é, uma função social. Os resultados 

dessas ações impactam no cálculo atuarial do seguro, e isso reflete nas relações 

econômicas em geral, especialmente naquelas que guardam vínculos com comércio 

exterior, conectadas aos transportes internacionais marítimos de cargas. Ajusta-se, 

com magnífica perfeição, ao caráter educativo da responsabilidade civil, pois – ao 

menos em tese – faz com que o autor do ato ilícito civil tenha de ajustar procedimentos 

para prestar serviços mais eficazes (teoria do desestímulo) e, assim, trabalhe melhor. 

Transportadores nem por isso deixam de buscar desprestigiar a amplitude do conceito 

de ressarcimento em regresso. O êxito desse empreendimento, porém, é raro.  

Todo transportador de carga tem por dever o resultado pleno da obrigação contratual, 

isto é, da obrigação de resultado, cujo descumprimento implica a presunção legal de 

responsabilidade. Logo, devendo entregar a carga na mesma condição em que a 

recebeu e nela sobrevindo algum tipo de avaria ou falta, sua responsabilidade fica tida 

como certa, a menos que, mediante inversão de ônus, prove a ocorrência de alguma 

causa legal excludente de responsabilidade.  

Contudo, os avanços da tecnologia de informação, da engenharia naval, dos 

equipamentos de navegação, e a isso juntam-se a qualidade e a segurança das 

embalagens, tornaram cada vez mais difícil um transportador convencer alguém de 
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força maior, caso fortuito ou vício de origem (de embalagem). A navegação, cada vez 

mais segura, e seus mecanismos, de tal forma mais precisos, vêm fazendo crer que 

as faltas e avarias acabam por derivar, quase que à exclusividade, da desídia do 

transportador, da incúria na operacionalização de sua atividade. 

Não raro os transportadores acabam ainda por agir com culpa em sentido estrito, 

inobservância do dever geral de cautela e da cláusula de incolumidade. Não por outra 

razão é que sua defesa em juízo adquire, em não poucos casos, até certo ar de 

desespero; e então aparecem com curiosíssimas interpretações da lei, contratualismo 

de admirável excentricidade, teses cuja consistência não se vê em parte alguma em 

nosso ordenamento — como alguém que, para não se afogar, apega-se a qualquer 

coisa que lhe sirva de salvação.  

Costumam ainda, por vontade própria ou por instrução de seu clube de proteção e 

indenização, levantar a existência de cláusulas de foro estrangeiro e de limitação de 

responsabilidade presentes no conhecimento marítimo, instrumento que formaliza o 

contrato de transporte internacional de carga. 

Mas há um detalhe que, solto por aí, deve ser resgatado: o conhecimento marítimo é 

um documento redigido unilateralmente pelo transportador, com cláusulas impressas 

e impostas ao embarcador, ao consignatário da carga. 

O negócio jurídico de transporte de carga informa-se por um contrato de adesão, e 

para compreendê-lo alguns cuidados especiais são necessários, tais como a 

incompatibilidade do ordenamento jurídico brasileiro com o dirigismo contratual, por 

conta da qual ficam inválidas e ineficazes as cláusulas abusivas, senão nulas de pleno 

direito. 

E há muito a jurisprudência se posiciona pela abusividade das cláusulas de limitação 

de responsabilidade e eleição de foro. Por trabalhar o Direito Brasileiro com o conceito 

de reparação civil ampla e integral, a cláusula que impõe a limitação da capacidade 

indenizatória incompatibiliza-se com ele, torna-se lhe estranho, pouco importando as 

questões mais específicas sobre o pagamento de frete ad valorem.  

Esse conceito é um princípio de Direito Civil (art. 944) e uma garantia fundamental, 

prevista no rol exemplificativo do art. 5º da Constituição Federal: aquele que causa 
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danos, tem de repará-lo integralmente; o que se faz até em homenagem à boa ordem 

moral e ao preceito segundo o qual a ninguém é dado causar dano a outrem.  

Pela mesma razão, não pode vingar o foro estrangeiro, imposto à parte aderente de 

um contrato de adesão, sob pena de grave violação à garantia constitucional de 

acesso à jurisdição brasileira, bem como às regras processuais de jurisdição e 

competência.  

O art. 25 do Código de Processo Civil não se ajusta ao contrato internacional de 

transporte marítimo de carga, porque a cláusula que trata do foro estrangeiro não foi 

eleita pelas partes contratantes. Impôs-se ao embarcador pelas mãos do emissor do 

conhecimento de transporte. É preciso ter atenção ao verbo utilizado no art. 24: 

“eleger”. Eleição pressupõe liberdade, manifestação reta de vontade, sem maculas a 

lhe atingirem, sem vícios a lhe afetarem a casta pureza volitiva. Dessa forma, se uma 

das partes não elegeu o foro estrangeiro, o art. 25 não se subsome ao contrato.  

Qualquer pesquisa jurisprudencial, ainda que rápida, será o bastante para haurir 

decisões, singulares e colegiadas, nas quais se rotula como abusivas e ineficazes as 

cláusulas de limitação de responsabilidade e de foro estrangeiro, justamente porque 

impostas em contratos de adesão. E não poucas.  

Limitar a responsabilidade não é somente ofender o Direito e a Moral, mas premiar a 

inadimplência daquele que devia cumprimento à obrigação de resultado. 

Entendimento que se fortalece pela jurisprudência dominante, pela doutrina, por 

princípios constitucionais e supraconstitucionais, como os da proporcionalidade, 

equidade, isonomia e razoabilidade. 

Ainda que, por hipótese, se entenda legítima a cláusula, ao menos do ponto de vista 

do segurado, isso não pode se replicar no caso da companhia seguradora com quem 

ele mantinha apólice de segurado. Porque uma coisa é a validade e a eficácia das 

cláusulas de limitação de responsabilidade e de eleição de foro em relação aos que 

figuram no contrato de transporte, diretamente ou por estipulação; outra, bem 

diferente, é a projeção de efeitos na direção do segurador sub-rogado. Além de ser 

uma questão de lógica, há expressa determinação legal em favor do segurador sub-

rogado. 
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O § 2º do já comentado art. 786 determina ser “ineficaz qualquer ato do segurado que 

diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os atos a que se refere este artigo”. 

Assim sendo, as cláusulas de que se fala aqui são de uma ineficácia patente e 

absoluta em relação ao segurador sub-rogado. Não se pode prejudicar o direito de 

regresso do segurador. E até por respeito ao contexto constitucional, lembrado aqui 

pelo enunciado de Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. 

No contrato de transporte de carga a granel, existem, e não se nega, situações 

especiais, extraordinárias, em que de fato há manifestação de vontade por parte dos 

segurados, donos de carga. Essa pequena voluntariedade esmorece, em parte, a 

natureza adesiva dos contratos maritimistas de transporte. Mas, da mesma forma e 

pelo mesmo motivo, em nada prejudica os seguradores, parte estranha à relação 

contratual.  

O contrato de seguro de transporte guarda íntima relação com o contrato de transporte 

marítimo internacional de carga. Mas os dois não se confundem, nem entram em 

perfeita comunhão; próximos, podem ser; parentes, se quiserem. Falta-lhes, porém, 

aquela fusão numa estrutura única, confusa, indistinta, particular às naturezas que por 

nomes diversos designamos uma e mesma coisa. Entre o primeiro e o segundo, o que 

há é um reles contato com a carapaça do outro, um singelo deslize pelo contorno das 

formas jurídicas. Disso não passam; são retidos na superficialidade e, ao jeito dos 

amantes na elegia de Rilke, nada mais fazem do que hesitar entre limites. 

Em respeito ao direito de regresso, o tido como eficaz pelo segurado pode não o ser 

em relação ao segurador.  

Sobre os temas limitação de responsabilidade e foro estrangeiro, tudo o que foi 

exposto cabe – e até com mais razão – à chamada cláusula de compromisso arbitral. 

E cabe porque os contratos de adesão somente podem contê-las se a Lei de 

Arbitragem brasileira for devidamente observada, sob pena de nulidade absoluta. 

A Lei de Arbitragem é taxativa em dispor que, nos contratos de adesão, o 

compromisso arbitral há de ser destacado em meio ao clausulado ou disposto em 

termo apartado do corpo contratual. A assinatura dos interessados, todos eles, é 

necessária em ambos os casos. E diferente não poderia ser. A arbitragem somente 

produz efeitos jurídicos se voluntariamente acordada por todas as partes envolvidas. 
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A voluntariedade é seu requisito especialíssimo, sua condição sine qua non. Logo, se 

uma das partes não concordar com o procedimento arbitral, ele jamais poderá ser 

levado a efeito.  

Contudo, ainda que o segurado tenha anuído com a arbitragem, o segurador não 

poderá ser arrastado aos pés dessa concordância, não lhe deve respeito, seja por 

força da Lei de Arbitragem, seja por força do comando expresso do art. 786, §2º do 

Código Civil. Impor arbitragem é inaceitável, ilegal, inconstitucional, uma violência a 

direitos e garantias fundamentais; afinal, nenhuma câmara arbitral do mundo, por mais 

séria e respeitável que seja, terá a natural excelência e a imparcialidade, a 

grandiosidade e a imponência que da Justiça se presume. 

Tanto assim é verdade, que no dia 20 de abril de 2017 o próprio CBAM – Centro 

Brasileiro de Arbitragem Marítima — divulgou a seguinte nota: 

A relevância da cláusula compromissória arbitral  

A cláusula compromissória é, em síntese, um acordo prévio entre as partes 

estipulando que, em caso de litígio, o mesmo será resolvido por meio da arbitragem. 

Muitos estudiosos da arbitragem afirmam que a cláusula compromissória é a pedra 

angular da arbitragem, possuindo um efeito positivo e um efeito negativo. 

O efeito positivo seria a jurisdição para os árbitros (ou árbitro) decidirem (ou decidir) o 

litígio no caso concreto. Por outro lado, o efeito negativo seria a derrogação da 

jurisdição estatal. Nesse sentido, é de fundamental importância que a cláusula 

compromissória arbitral seja bem redigida. E o CBAM possui modelo de cláusula 

compromissória padrão (disponível em www.cbam.com.br) para facilitar as partes no 

momento que forem redigir um contrato.  

“As partes obrigam-se a submeter qualquer divergência, conflito ou litígio decorrente 

do presente contrato, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, a arbitragem 

a ser promovida pelo CENTRO BRASILEIRO DE ARBITRAGEM MARÍTIMA – CBAM, 

na forma do Regulamento do referido CBAM, que é aceito pelas partes que declaram 

conhecê-lo e concordar com os termos do mesmo”. 

  Qualquer dúvida em relação à cláusula compromissória não hesite em nos procurar! 

Pelo teor da nota, não há como não concluir: somente quem concordar 

expressamente com o procedimento arbitral pode-lhe ser submetido, sendo tanto pior 

no caso do segurador sub-rogado, se com sua primazia ele não tiver aquiescido antes, 

http://www.cbam.com.br/
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de modo expresso e formal. Segundo palavras do Centro Brasileiro de Arbitragem 

Marítima, o “efeito negativo seria a derrogação da jurisdição estatal” — o que se faria 

com inconstitucional violência.  

Repitamos: nenhuma disposição contratual, adesiva ou não, poderá ferir, ainda que 

minimamente, o direito de regresso do segurador sub-rogado. 

Um litígio, no Direito Marítimo, evidentemente ganha outro enquadramento quando 

uma das partes é um segurador sub-rogado. O caso sai do olhar exclusivo das regras 

legais brasileiras, gerais e especiais, disciplinadoras da responsabilidade civil do 

transportador marítimo de carga, seja o contrato de transporte nacional ou 

internacional; deixa-se ver, à forma de guarda compartilhada, por aquelas que 

disciplinam elementos do Direito do Seguro, tais como a sub-rogação e o 

ressarcimento. Além do que, no afã do ressarcimento, a atuação do segurador sub-

rogado desempenha até uma função social, e seu sucesso e fracasso regula e 

desregula a precificação dos seguros. 

O litígio protagonizado por segurador sub-rogado tem outra forma de pensar o Direito, 

cuja distinção daquela outra, originalmente atribuída ao dono da carga, afasta tudo o 

que seja incompatível com o tradicional exercício do ressarcimento.  

Deve-se ter em mente a teoria do desestímulo e o conceito maior de justiça. A 

previdência alheia não é, nem pode ser, uma garantia de impunidade a quem causa 

danos. E o que vale para a questão da arbitragem (ou, no mesmo ângulo, para a da 

suposta eleição de foro estrangeiro), vale ainda mais para a da limitação de 

responsabilidade. Ora, sem aquiescência do dono da carga com a limitação de 

responsabilidade que o transportador determina, como exigir que este ônus, injusto 

em sua essência mesma, seja transferido ao segurador sub-rogado? Como aplicar ao 

segurador sub-rogado uma disposição hostil ao princípio da reparação civil integral, 

erguendo-se em manifesta contrariedade ao instituto da sub-rogação, o qual, por sua 

importância, por sua índole constitucional, vai além do Direito do Seguro? 

A sub-rogação não pode ser prejudicada por cláusulas contratuais nem convenções 

internacionais. Se algum sistema legal, como o espanhol por exemplo, reconhece as 

convenções internacionais de Direito Marítimo, e na esteira disso as cláusulas 

limitativas de responsabilidade, não seria de mau tom rever posicionamentos ao 
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menos quando, frente a frente com o transportador faltoso com a própria obrigação, 

se ponha a figura de um segurador que indenizou o dono de carga. 

Pois, caso não seja assim, haverá prejudicados além do segurador: diretamente, o 

colégio de segurados, por força do princípio do mutualismo; indiretamente, a 

sociedade como um todo, sem aqui pecar por arroubos de exagero. A situação, já 

ruim ao segurado, realmente piora para o segurador; e como que num ato 

transcendente aos limites do contrato de transporte, só que do ponto de vista negativo 

— uma transcendência indiscreta e intrometida —, a limitação acaba por atingir outro 

negócio jurídico: o contrato de seguro.  

Posto tudo isso, é certo dizer ainda que o ressarcimento em regresso, respeitado, 

observado e integral, não se assenta apenas no sistema legal, mas na própria ordem 

moral, sendo algo próprio do Direito Natural, imbricado no senso universal de justiça, 

muito bem esquadrinhado no antigo Direito Romano, conforme a ordenação 

Justiniana — “Direito é dar a cada um o que é seu”.  

E, neste contexto, volta à memória uma indagação feita em obra de Direito Marítimo 

do Reino da Espanha: 

“En el curso del Bramley Moore, Lord Denning pronuncio su reverberante declarión de 

que la limitación de la responsabilidade “no es uma custión de justicia. Es uma norma 

de orden público que tiene su origen en la historia y su justificación en la conveniência”. 

Esta percepción (que la limitación de la responsabilidade nos es una custión de justicia) 

há llevado a uma dicotomía de puntos de vista entre los que consideran la limitación 

de la responsabilidade como um derecho y aquellos que la vem como un privilegio. 

Como es posible imaginar, este último punto de vista há puesto en entredicho la 

institución custionando su fundamento y perguntando si la limitación de la 

responsabilidade tiene, de hecho, uma función en el mundo moderno”. (GUTIÉRREZ, 

Norman A. Martinez, “La limitación de la responsabilidade por reclamaciones marítimas y su 

función en el mundo marítimo de hoy” in “El Derecho Marítimo de los Nuevos Tiempos, José 

Luis Garcia-Pita y Lastres y Otros, Cizur Menor (Navarra): Civitas (Thomson Reuters, 2018, p. 

237) 

Respondemos que não. Nitidamente, o repúdio às normas de limitação de 

responsabilidade é uma questão de Justiça e até de ordem moral. Elas não têm o 

menor cabimento no mundo atual, marcado por sociedades de riscos e danos, no qual 
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os grandes protagonistas da economia têm de assumir responsabilidade pelos erros 

de sua conduta. 

Dissemos e repetimos: o fenômeno ressarcitório não pode ser prejudicado. Se fosse 

ver bem, teria até de gozar de preferência nos conflitos de interesses, considerando 

sua ambiciosa envergadura. Defender o ressarcimento é defender a vítima, punir o 

causador de dano e aplicar a justa medida. Medida exata de uma responsabilidade 

civil forte, robusta, mas, acima de tudo, tomada por espírito de justiça; sem pender 

para aventuras, não tolera que o autor do ato danoso, seja isento de punição 

equivalente à medida dos danos. E isso se diz conforme o posicionamento do grande 

Eugênio Llamas Pombo: 

“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. (...)” (POMBO, Eugenio Llamas, “Reflexiones sobre 

Derecho de Daños: casos y opiniones”, Madrid: La Ley, p. 38) 

Para que a responsabilidade civil e o Direito de danos tenham tratamento adequado 

e harmônico ao Direito Natural é muito importante pôr fim à cláusula limitativa de 

responsabilidade, especialmente no contrato internacional de transporte marítimo de 

carga.  

No mundo atual, não cabem normas com o objetivo de inibir a reparação civil do dano. 

O Direito de Danos, a responsabilidade civil, coloca a vítima do dano em evidência e, 

feito grandes muros que se erguem, constrói teoria jurídicas para defender a 

legitimidade de direitos e interesses. Se no passado houve alguma justificativa 

plausível para a existência de cláusulas exonerativas e limitativas de 

responsabilidade, hoje elas não mais fazem sentido. Sobre isso, é interessante o que 

nos diz Ana Prata:  

“Tais dificuldades ou talvez a sensata verificação de que a configuração actual deste 

problema mais modestas raízes históricas nas relações jurídicas decorrentes das 

atividades industriais, comerciais (e instrumentais destas), características da fase 

industrial do capitalismo, levam a que a generalidade dos autores circunscreva 

historicamente a sua análise – prescindindo ou não da referida digressão histórica – 
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ao século passado. Temporalmente reconduzidas a esta época, o surgimento no 

princípio do século XIX das cláusulas de exclusão ou de limitação da responsabilidade 

e a sua multiplicação no decurso dele são evidentemente explicados pelo facto de elas 

responderem a uma necessidade do processo de industrialização, de segurança na 

exploração económica de inúmeras atividades, criadoras de vastos riscos e de 

consequentes custos de responsabilidade insuportáveis pela maior parte das 

empresas. O desenvolvimento econômico determinou, pois, numa época em que o 

seguro não constituía ainda solução para ocorrer a todos os riscos empresariais que 

os empresários procurassem este instrumento para a auto-protecção que era a 

exclusão da sua responsabilidade pelos danos causados no exercício das atividades 

cujos meios técnicos eram incipientes e que os homens controlavam com dificuldade. 

(...) Nos estudos jurídicos é indiscutivelmente aos contratos de transporte que mais 

comumente as cláusulas de irresponsabilidade ou de limitação da responsabilidade 

são ligadas na sua origem.”. 

(PRATA, Ana, “Cláusulas de Exclusão e Limitação da Responsabilidade Contratual”, Coimbra: 

Almedina Edições, 2005, pp. 22/4) 

A limitação de responsabilidade é tema sobre o qual não paira controvérsia no Direito 

brasileiro. A melhor doutrina e os Tribunais já pacificaram a questão, negando vigência 

a toda e qualquer cláusula que limite responsabilidade. Em caso de divergência, o 

contrato de adesão deve ser interpretado sempre em favor de quem aderiu; ideia que, 

sedimentada ao longo dos tempos, assumiu até ares de postulado. 

O Código Civil, aliás, ao tratar da função social do contrato, abraçou definitivamente 

os princípios informadores dos direitos de terceira geração, aplicando-os mesmo no 

âmbito do Direito privado. Assim, impossível emprestar validade, eficácia e vigência à 

cláusula que, imposta unilateralmente, queira limitar a responsabilidade pelo evento 

danoso, trocando um pote de ouro por alguns centavos de prata. 

Tratando cláusulas exonerativas de modo similar às limitativas de responsabilidade, a 

jurisprudência brasileira já lhes repudiava em validade e a eficácia, como disposto no 

Enunciado de Súmula nº 161, do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Em contrato 

de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar”. 

Da mesma forma fazia o Direito positivo, por meio de regra legal específica, o Decreto 

nº 19.473/30, que liquidou a eficácia de cláusulas contratuais dessa natureza: “(...) 
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Reputa-se não escrita qualquer cláusula restritiva ou modificativa dessa prova ou 

obrigação”. 

Mas, com a introdução da lei consumerista no sistema legal brasileiro, o tema ganhou 

novo aspecto, e um aspecto definitivo. Em sua roupagem negríssima, derradeira, 

solene a limitação de responsabilidade mostrava-se, finalmente, preparada para a 

sepultura; e esta dispunha-se à recepção deste injusto moribundo, abria as portas 

últimas a este antigo habitué dos contratos de transporte marítimo. 

Sendo de adesão tal contrato (conhecimento marítimo), suas cláusulas, impressas e 

pré-formatadas, não cabem ao consumidor do serviço contratado, diretamente ou por 

estipulação em favor de terceiro, qualquer deliberação. Simplesmente errado é falar 

em eventual liberdade de não contratar. Sendo 90% do transporte global de cargas 

feito pelo mar, que hão de fazer contra isso os consumidores necessitados do 

transporte? Não cremos haver muita opção, senão deixar que a conduzam pelo 

pescoço à fatalidade guiada pelo transportador. 

Falar em limitação de responsabilidade é falar também em reconhecimento da 

incidência das normas morais nas obrigações civis e/ou consumeristas, uma vez que 

limitar a responsabilidade, não raro a valores ou percentuais aviltantes, é ato afrontoso 

à moral. E se isso não se admite fora do juízo, quem dirá dentro dele. 

Prejudica-se, por um só ato, a economia e a decência do Direito, permitindo que o 

ilícito permaneça sem punição, quebrando a regra de que aquele que causa dano a 

outrem deve repará-lo. Por isso, doutrinadores de grosso calibre, muito antes do 

advento novo Código Civil, repudiavam tais cláusulas. Em endosso à doutrina, 

também faziam o mesmo os Tribunais brasileiros, quase que de forma majoritária. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua sexta câmara, julgando o 

Recurso de Apelação nº 274.840-Santos, decidiu: 

“Limitar a responsabilidade da transportadora a 100 (libras esterlinas) é, sem dúvida, 

infringir o artigo 1º do Decreto nº 19.473, de 10.12.1930, que reputa não escrita 

qualquer cláusula restritiva ou modificativa da prova do recebimento da mercadoria e 

da obrigação de entregá-la no destino, prova que o conhecimento de frete original faz 

a obrigação que por ela as empresas de transporte assumem. O legislador, 

certamente, teve em mente que: ‘illud nulla pactione effici potest ne dolus praestatus’ 

(Dig. Lib. II, Tit.XIV, § 3º). Pode ocorrer que o extravio da mercadoria faça render 
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quantia superior à que o transportador tiver de pagar a título de indenização. Para 

eliminar estímulo de extravios dolosos, a lei fulmina cláusulas de irresponsabilidade e 

de não indenizar.” 

“É enganosa a doutrina que condiciona a validade das cláusulas de limitação de 

responsabilidade ‘a uma rebaja del frete, segun opciones que previamente los 

transportadores dan a los cargadores’ (FRANCIS FARINA, Derecho Comercial 

Marítimo, T. II, Ed. 1948, Madrid, p. 290, cfn. fls. 81). Haveria frete com determinada 

percentagem para os transportes sem declaração de valor das mercadorias e frete 

com ‘the rate increased’ para o transporte com a declaração daquele valor. Dir-se-á 

que a opção pode advir uma vantagem, se o transporte for levado a bom termo, pois 

os mesmos riscos terão sido corrigidos, com um frete mais barato. A limitação de 

responsabilidade, porém, continua dando oportunidades de extravio doloso por parte 

do capitão ou da transportadora, eventualmente em conluio com o embarcador ou 

exportador. E aquela álea não poderá ser uma compensação a justificar a validez da 

cláusula restritiva.” 

Também elaborado antes do surgimento de algumas leis recentes que fortalecem a 

defesa da reparação civil integral, o posicionamento do Tribunal de Justiça paulista 

construiu-se à base de muita lucidez, com ênfase no Decreto n.º 19.473/30 e nos 

princípios elementares do Direito. Enveredou-se ainda por outros ramos do 

conhecimento humano, ao observar corretamente que a limitação de responsabilidade 

é ainda um fator de incentivo à criminalidade, porque, de certa forma, torna mais 

interessante a prática do extravio doloso de cargas (“Para eliminar estímulo de 

extravios dolosos, a lei fulmina cláusulas de irresponsabilidade e de não indenizar”). 

Com essa preocupação voltada à criminalidade e às divisas nacionais (ordem 

econômica), o Tribunal paulista acabou por emprestar ao tema ares publicitas, e antes 

da legislação consumerista. 

No caso de tais cláusulas, não há “pacta sunt servanda”. Primeiro porque o princípio 

da supremacia é preferível ao da livre manifestação de vontade das partes; depois 

porque a presença delas é imposta em contratos de adesão, principalmente agora que 

o sistema legal brasileiro, por meio do Novo Código Civil, adotou expressamente o 

princípio do fim social para os contratos, além da boa-fé dos negócios jurídicos em 

geral. 



45 
 

Esta decisão do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 107.361-6, 

votação unânime, é interessante: “Dentro do mesmo raciocínio, ao reduzir-se o valor 

de uma indenização à parte insignificante do prejuízo efetivamente verificado, parece 

ser a negação do próprio princípio que assegura a obrigação do pagamento dessa 

indenização. O Supremo Tribunal, com base em texto legal que reputa não escrita 

‘qualquer cláusula’ restritiva ou modificativa da obrigação do transportador (art. 1º, do 

Decreto nº 19.473/30), proclamou, na Súmula n.º 161, a inoperância da cláusula de 

não indenizar, não vejo como conciliar, com esse enunciado, a degradação de 

ressarcimento de uma importância mais de uma centena de vezes menor do que o 

prejuízo efetivo, a ponto de não chegar a compensar a antecipação dos encargos 

financeiros necessários ao ajuizamento da demanda.” 

Entendeu de modo igual o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 644-

89.0009917-5-SP: “Direito comercial – Transporte marítimo – Cláusula limitativa de 

responsabilidade do transportador – O Decreto nº 19.473, de 10.12.30, em seu art. 1º, 

reputa não escrita qualquer cláusula restritiva ou modificativa da obrigação e tanto 

equivale a limitação a valor irrisório do montante da indenização, precedente do STF.” 

Assim colocada a questão, por tudo o que traz de ruim à ordem, pela assimetria que 

impõe entre as partes, por devastar qualquer noção de proporcionalidade, a limitação 

de responsabilidade então fica vencida, de joelhos, com o pescoço estendido à 

espada da lei. 

Claramente, dirige ofensas a fundamentos como os da equidade, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e do bom-senso; faz letra morta a qualquer alusão ao pacta sunt 

servanda. Quer dizer, cabe até outra sentença: pacta non possunt facere licita quae 

alias illicita sunt. 

Os princípios jurídicos que regem os contratos coíbem abusos do gênero, e 

principalmente o dirigismo que se desprende dessa adesividade contratual. 

Repetimos: o princípio da força obrigatória foi mitigado por teorias e teses diversas, 

tais como a teoria da imprevisão, a boa-fé objetiva, passando pela função social dos 

contratos e a vedação expressa ao abuso de direito. 

Afinal, o Direito não se presta ao torto; e em termos contratuais, poucas coisas são 

tão tortas, de uma obscenidade tão extraordinariamente incômoda, quanto essas 
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disposições que exoneram ou limitam a responsabilidade indenizatória daqueles que 

descumprem contratos de transporte, como que dando incentivos a quem queira 

causar prejuízo em coisa alheia. 

A boa-fé objetiva constitui um princípio geral, aplicável ao Direito das Obrigações, 

especialmente em relação à principal fonte: os contratos. Produz nova delimitação do 

conteúdo objetivo do negócio jurídico, inserindo deveres à parte, obrigações 

acessórias ou ainda trazendo restrições a direitos subjetivos. Também se dá a 

aplicação de um método hermenêutico-integrativo, com o qual se interpreta a 

declaração de vontade de modo que fique a relação jurídica ajustada à função social 

(e econômica) determinável no caso concreto. 

Deste modo, estamos seguros quanto ao aspecto inválido, ineficaz das cláusulas 

limitativas de responsabilidade, equiparáveis a cláusulas exonerativas, afeitíssimas ao 

contratualismo dirigido e, portanto, inválido. 

Tudo isso é ainda mais verdadeiro quando o protagonista de uma reclamação contra 

o transportador marítimo é o segurador sub-rogado, e não o dono da carga. Não 

porque a vítima direta do dano tenha menor dignidade que seu segurador, até porque 

afirmar isso seria contrariar nossa convicção que o Direito de Danos, hoje, tem que 

ser o do protagonista do danado. Mas simplesmente porque o campo de abrangência 

da atividade seguradora é mais amplo e mais importante que o de transporte. Falamos 

do contrato de seguro, com todos os seus princípios e singularidades. 

Há, no caso específico do Brasil, 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 um contrato 
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de adesão, tenha força para mitigar o dever de reparação civil ampla e integral, agindo 

em patente desfavor de um segurador sub-rogado?  

Assim, embora seja sempre alvo de disputas acaloradas, o Poder Judiciário não 

reconhece a validade ou a eficácia de disposições similares no Brasil. Raríssimos os 

casos de Direito Marítimo com soluções que pendem para o seu reconhecimento.  

No entanto, sabemos que não podemos limitar o estudo e a aplicação do Direito ao 

campo jurisprudencial, de tal forma que são merecidas as críticas aos que insistem 

em mergulhar apenas nesta fonte do Direito para dizer se algo é certo ou errado. 

Contra essa obstinação atual, eis o comentário do professor Eugenio Llamas 

Pombo:  

“La jurisprudência, pilar del Derecho de daños 

Soy consciente, y así lo vengo observando, de que la proliferaciós, versatilidade y 

accesibilidad de la bases de datos jurisprudenciales han provocado um fenómeno que 

va incrementando desde hace aproximadamente una década: Cualquier escrito 

jurídico, sea demanda, sentencia, dictamen o laudo arbitral, aparece siempre preñado 

de citas jurisprudenciales, que ya no ilustran el resto de argumentos jurídicos, sino que 

se erigen en el argumento mismo. Es como si las fuentes del ordenamento hubrien 

passado a um segundo plano, cedendo passo a las resoluciones de los tribunales Y 

pareciera que los critérios hermenêuticos del art. 3.1 del CC jugaran un papel 

secundário, frente el argumento interpretativo oferecido por el fundamento de Derecho 

de alguna sentencia. Poco importa el carácter informador de tal o cual princípio general 

del Derecho; em nada sierve la interpretación de los preceptos del Código Civil 

madurada a través de más de um siglo de comentários doctrinales; lo verdadeiramente 

importante es encontrar una sentencia (! dos o três coincidentes son el nirvana del 

jurista moderno!) que haya resuelto com anterioridade ese problema jurídico concreto. 

En otras palavras, con una buena base de datos, sobran y ya las bibliotecas. Al 

parecer, en las primeras páginas de su Metodología del Diritto prescribía: “hay que 

descobrir las reglas de la experiencia jurídica, convencernos de que las reglas del 

Derecho no están recluídas em los códigos como en uma vitrina, sino operando en la 

vida; importa mucho al jurista tener los ojos bien abiertos, comportarse realistamente 

para observar el dato vital que, en verdade, muchas veces no está em códigos o 

bibliotecas”. 

(POMBO, Eugenio Llamas, “Reflexiones sobre Derecho de Daños: casos y opiniones”, Madrid: 

La Ley, p. 31) 
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Mas ao mesmo tempo em que critica o que se pode chamar de apego desmedido por 

decisões judiciais, o professor não deixa de reconhecer o valor da jurisprudência para 

a formação de um campo denso, aberto, em constante mudança — como é o Direito 

de Danos, coirmão da responsabilidade civil. 

No caso do transporte marítimo internacional de cargas e da responsabilidade civil do 

transportador marítimo, a jurisprudência tem sido sempre fundamental, evitando a 

proliferação de abusos de transportadores e barrando a suas tentativas de blindar-se 

do próprio dever. 

Entretanto, os novos tempos não admite velhas medidas, muito menos a concessão 

de privilégios àqueles que já dispõem deles em grande número. O desenvolvimento 

econômico e o empreendedorismo exigem segurança jurídica; a atividade econômica 

tem de precedida e garantida por marcos de regulação. Idealmente, estes devem ser 

equilibrados, justos, com alguma racionalidade, positivo para os protagonistas diretos 

de determinada atividade, sem excluir o seio social como um todo, já que nenhuma 

atividade é um fim em si mesma.  

Assim, em regra, as disposições sobre limitação de responsabilidade não se 

justificam. É bem verdade, porém, que existem algumas delas, poucas mesmo, que 

são lógicas, corretas, como a que veda ao segurador indenizar o segurado além 

daquilo que se obrigou pelo contrato. De certa forma, uma obviedade que, dirão 

alguns, nem se confunde com limitação de responsabilidade. É só ontologia do 

contrato pelo qual se visa a restabelecer a condição patrimonial do segurado antes do 

sinistro, antes do risco previsto na apólice.  

Mas, com exceção desse exemplo, a limitação é inabalavelmente injusta. Claro sobre 

o princípio da reparação integral, o art. 944 do Código Civil determina ao causador do 

dano o dever de repará-lo na totalidade, o que possui ancoragem constitucional, no 

rol do art. 5º da Constituição Federal, onde se atesta a necessidade de reparação civil 

ampla e integral. Sendo assim, impossível de defender a limitação, seja qual for sua 

fonte: contrato ou convenção internacional.  

A tecnologia avançou, a engenharia naval se desenvolveu, a precisão da navegação 

se tornou digna de inveja por outros ramos do transporte. Mas armadores e afins ainda 

insistem em gritar por benefícios de quinhentos anos atrás. Desde a limitação de 

responsabilidade à avaria grossa, há um mosaico de mecanismos de proteção que, 
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além de gerar desequilíbrio econômico, fazem dos donos de cargas, terminais e 

respectivos seguradores reféns de um autoritarismo alheio às boas relações 

comerciais. 

Uma coisa é certa: sempre que alguém alega em seu favor limitação de 

responsabilidade tenta impor à vítima uma limitação de direitos. Qualquer que seja a 

fonte invocada para o eventual reconhecê-la, qualquer que seja a justificativa para 

aplicá-la, será como que dirigir uma ofensa grave à face da reparação civil integral, 

pisoteando a proteção à vítima do dano. 

Destacamos, pois, o trabalho do Professor André Tunc, da renomada Universidade 

de Paris, na sua obra La Responsabilité Civile, Paris, 1981, p. 108/9, expressamente 

citado no V. acórdão da apelação 358.886-4, 7ª Câmara, j. 10.02.1987, relator Luiz de 

Azevedo, do antigo 1º TACivSP (RT 623/101) que ressaltou os deveres do juiz, 

instando-o à proteção da sociedade como um todo ao tratar de temas ligados às 

responsabilidade penal e civil, devendo neste último se preocupar, principalmente, 

com a indenização a que a vítima tem direito. 

Ora, considerando tudo o que dispõe a Constituição Federal, o Código Civil e o Código 

de Defesa do Consumidor, fontes legais aplicáveis aos litígios envolvendo contratos 

de transportes marítimos de cargas, conforme ampla jurisprudência do STJ, temos 

que a limitação é figura anacrônica e sem sentido, antagônica à totalidade do Direito.  

Nos dias correntes, impossível é apegar-se à literalidade das cláusulas contratuais, 

ignorando princípios maiores e regras legais abertas, tais como as que tratam da boa-

fé objetiva (art. 422, Código Civil). 

Adversários da reparação integral, porém, usam da mais formidável ginástica jurídica 

para presentear a cláusula limitativa de responsabilidade com a moralidade que ela 

não tem.  Consequentemente, a discussão do pagamento de frete “ad valorem” não 

encontra préstimo em nenhum lugar, desequilibra-se, cai por terra, e, agonizante, 

expira sozinha.  Se pouco sentido tem essa discussão em relação ao consignatário 

da carga, para o segurador sub-rogado tem menos ainda. 

Prevalecendo tal entendimento, a sub-rogação seria atingida no peito e, com ela, o 

Enunciado de Súmula 188 do STF. Em termos práticos, o segurador não conseguiria 

o ressarcimento do valor integral que pagou ao segurado, e isso geraria a afronta do 
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seu direito. O reflexo seria imediato no campo do direito securitário e, por sua vez, na 

economia como um todo, com inúmeros desdobramentos, dos quais nenhum nos 

parece positivo.  

A verdade é que a cláusula limitativa de responsabilidade, sob a luz transitória do caso 

concreto, deve ser interpretada sempre contra proferente (contra quem a proferiu), 

uma vez que redigida exclusivamente pelo transportador, pelo fornecedor do serviço. 

É benefício que, a despeito de sua abusividade, impertinência e antijuridicidade, só 

pode ser aplicado restritivamente, em casos de extraordinária pontualidade, mas com 

o olhar sempre virado à defesa de bens maiores, e que não levem prejuízos 

acentuados à vítima direta do caso, donos de cargas ou seguradores. Tudo dentro de 

uma dinâmica de equilíbrio e busca da justiça, de função social do contrato. 

Nada disso se aproxima do sinistro simples, grave ou não, contornado ou não por 

avaria grossa. Muito menos a ideia de culpa em sentido estrito. A inexecução da 

obrigação de resultado assumida deve a rigor propiciar a reparação civil mais ampla 

possível, compensando credor e punindo a devedor.  

Aliás, impressionante a insistência dos transportadores, em lides forenses, no sentido 

de buscarem, mesmo após reiteradas derrotas nos casos concretos, arrastarem os 

processos com recursos especiais, buscando eventuais divergências jurisprudenciais. 

Tais recursos, contudo, morrem nos juízos de delibações. Pois, é evidente, o STJ não 

pode rediscutir provas nem reinterpretar cláusulas contratuais; e a limitação de 

responsabilidade, ao menos no transporte marítimo, tem natureza contratual, não 

convencional. Logo, o STJ fica impedido de analisar a tese da limitação. 

O direito à indenização está previsto no inciso V, do artigo 5º da CF, que lhe garante 

a amplitude e integralidade dos prejuízos materiais, morais, dos danos à imagem. 

Inciso a ser aplicado em conjunto com o inciso X do mesmo artigo, presente no rol 

exemplificativo dos direitos e garantias fundamentais, o mais importante do Direito 

brasileiro.  

Nenhuma regra pode desprestigiar o conceito legal de reparação ampla e integral, já 

que, não se tratando apenas de um direito de índole civil, tem a força de uma garantia 

constitucional, sua inegável e majestosa primazia.  
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Criadas por países de grandes armadores para lhe protegerem os interesses, tais 

disposições foram gestadas quando tecnologias de navegação e de construção de 

embarcações eram de notável inferioridade quando comparadas às de hoje, diferentes 

das embrionárias, datadas de tempos em que os riscos eram maiores. Já houve 

sentido na limitação de responsabilidade. Mas num passado distante. Não hoje, época 

em que as embarcações se constroem segundo rigorosíssimos padrões de 

engenharia, entabulados como “riscos zero”. De certo modo, era medida para 

contrabalancear a força da presunção de responsabilidade, tudo dentro de processos 

de busca de equilíbrio entre as partes do negócio de transporte marítimo de carga. 

Não se veem mais riscos nessa modalidade de transporte, ao menos não nos moldes 

no início do século passado (para não ir muito longe). Sem falar que as cargas hoje 

confiadas para transportes possuem um valor agregado muito maior do que os dos 

bens do passado, razão pela qual (ou melhor, também pela qual) não se justifica mais.  

Aguiar Dias, grande civilista, sempre viu com maus olhos a limitação de 

responsabilidade, dispondo: “o problema se prende intimamente ao da causa. Para 

apreciar a contraprestação, rejeita-se o valor irrisório. Não convém exigir equivalência, 

palavra que se presta a equívocos. O que se procura é o mínimo capaz de tornar a 

injustiça por demais violenta”. (Cláusula de Não Indenizar, 4ª edição, Rio de Janeiro: 

Forense, 1980, p. 129/130). 

Outro argumento dado pelos defensores da limitação é o de que muitos países do 

primeiro mundo são signatários das convenções internacionais. 

Só que esses países têm frotas de armadores, economias pujantes, a ponto de ali 

ficar mitigada uma eventual limitação de responsabilidade em favor dos 

transportadores, sobretudo pelo volume de negócios ou pela existência de interesses 

poliédricos, numa balança relativamente compensatória.  

O Brasil é, por seu turno, um país eminentemente “cargo”, isto é, de exportadores e 

importadores. Quase não possui armadores. Então, é claro: reconhecer a limitação de 

responsabilidade seria também um prejuízo aos interesses nacionais, públicos e 

privados, e sem a menor compensação. Não há mecanismo de calibragem em favor 

do Brasil; com isso o país só perderia. De qualquer forma, má ideia não seria exportar 

a experiência brasileira aos demais países, informando-os do grave problema a residir 
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na limitação de responsabilidade, sobretudo quando imposta no cenário do negócio 

de seguro. 

Outro argumento, não jurídico, mas puramente comercial, seria o de um eventual 

barateamento do frete marítimo. E isso é de um descabimento singular. Porque são a 

energia do mercado, as leis da oferta e da procura que ditam os valores do frete, e 

não a caneta dos legisladores. Afirmar que o frete baixará com isso é no mínimo 

infantil. 

Pelo contrário. Tudo será onerado, a começar pelo seguro de transporte. A 

possibilidade que a lei brasileira oferece ao ressarcimento é exatamente um dos 

motivos pelos quais o segurador pode cobrar alíquotas relativamente baixas dos 

segurados. Com a limitação tarifada, essa possibilidade será rasgada ao meio, e a 

cobertura dos riscos, junto aos prêmios de contrato de seguro, ficarão mais caros. 

Dentro da natural cadeia de repasse dos custos, é o consumidor brasileiro quem, no 

final, arcará com os prejuízos e, de certa forma, o próprio erário, já que a balança 

comercial, a médio prazo será desequilibrada.  

O sistema legal brasileiro se orienta pelo princípio do neminem laedere, ou seja, de 

que a “ninguém é dado causar dano a outrem”. Logo, não pode existir no Direito 

qualquer regra talhada a limitar a responsabilidade do causador do dano. O Brasil 

sempre se opôs à limitação de responsabilidade em favor do transportador marítimo. 

Rotulava-a como abuso manifesto. Manter esse posicionamento é, portanto, 

imprescindível para a defesa da ordem jurídica, a soberania constitucional do país e 

o bem da sociedade. É justamente contra isso que o Direito deve se levantar, pondo 

sua mão forte para premiar o justo e, assim, facilitar o fluxo das relações comerciais. 

Porque o ressarcimento integral é, antes e acima de tudo, uma questão de justiça.  

 

3. Conclusão 

Ao longo do artigo, conclusões pontuais foram expostas, de modo que, aqui nos 

permitimos algo mais sumário, mas que, frente à exposição que a isto precedeu, 

guarda toda a substância do trabalho; de forma enxuta, terminantemente concisa, mas 

cheia de vida. Entendemos que, com a nova visão do Direito de Danos, a figura da 

cláusula de limitação de responsabilidade deixa de ter espaço no mundo atual. 
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Anacrônica, para dizer o mínimo; imoral, e mais alguns adjetivos não muito bons, para 

ser sincero. 

Em ato de boa-fé reconhecemos sua necessidade num momento em que tinha por 

objetivo fomentar um segmento em expansão, envolto em um véu de riscos, como já 

foi o transporte marítimo internacional de cargas. Mas, desde meados do século 

passado, quando a indústria naval passou a um vertiginoso desenvolvimento, tais 

normas perderam sua razão de existir. Remanescentes de corpo, só lhes faltou 

adequar-se em espírito. 

Hoje, com o fomento da tecnologia, sua existência equivale à concessão de um 

privilégio desmedido aos transportadores, incompatível com a visão social do Direito. 

Discordamos, por exemplo, do renomado jurista europeu quando diz: 

“A la luz de lo expuesto, la opinión del autor es que la limitación de la responsabilidade 

cumple com uma función essencial para la indústria marítima. Si, a pesar de este punto 

de vista, alguien desea “demonizar” el concepto, la limitación de la responsabilidade 

por reclamaciones nacidas de Derecho marítimo debe ser considerada como un “mal 

necessário”, que originalmente fue creado para proteger a unos pocos, pero ahora, 

podría argumentarse, sirve como una salvaguardia para proteger a la sociedade em 

general”. 

(GUTIÉRREZ, Norman A. Martinez, “La limitación de la responsabilidade por reclamaciones 

marítimas y su función en el mundo marítimo de hoy” in “El Derecho Marítimo de los Nuevos 

Tiempos, José Luis Garcia-Pita y Lastres y Otros, Cizur Menor (Navarra): Civitas (Thomson 

Reuters, 2018, p. 256) 

Sim: fazemos parte dos que “demonizam” a cláusula de limitação de responsabilidade. 

Mas isso é motivo de orgulho, não de vergonha. Evidentemente, porque é coisa que 

fere o conceito de Justiça e antagoniza com a essência do Direito Natural. Ademais, 

ao dizer que a cláusula limitativa de responsabilidade é um “mal necessário” o autor 

reconhece que ela é ruim. Assim, perguntamos: e será mesmo necessária? 

Transportadores têm cada vez mais segurança e conforto. E isso não os impede de 

continuar a exigir benefícios de toda ordem, muitos dos quais se põem em plena 

contrariedade ao espírito do Direito contemporâneo, aliado à base filosófica do Direito 

Natural. Ainda que isso signifique um prejuízo para a sociedade inteira. Seus lucros, 

cada vez maiores, equivalem-se em tamanho aos danos que podem causar a 
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terceiros; a despeito disso, insistem em manter vivas disposições antigas, incapazes 

de responder às necessidades dos tempos atuais.  

Por isso insistimos: o sistema brasileiro é ao mesmo tempo tradicional e vanguardista, 

uma vez que, em seu sempiterno entendimento, continua a repudiar a cláusula 

limitativa de responsabilidade, obrigando o transportador marítimo a reparar 

integralmente o prejuízo decorrente de seus erros.  

Muito se tem falado na primazia da vítima no novo enfoque do Direito de Danos, e sob 

essa ótica, nada mais certo que o danador repare a exatidão do dano causado por 

seus atos. Titular de contrato de adesão, o transportador marítimo não pode ter 

benefícios incompatíveis com a ordem moral e o Direito Natural em nome de um apego 

exagerado, desmedido e errado do clausulado contratual, sobretudo em negócios 

jurídicos que claudicam na direção da autonomia da vontade.  

O discurso em favor da cláusula limitativa de responsabilidade é, hoje, mais do que 

antes puramente econômico, político, fruto de uma tradição para lá de questionável e 

com a profundidade de um pires. Quando esse discurso se encontra com o Direito do 

Seguro, tanto pior: a vítima não será apenas o segurador sub-rogado que busca o 

ressarcimento, mas todos os segurados da sua carteira de seguro internacional de 

transporte, estando presente o princípio do mutualismo em todas as fases do negócio 

do seguro, incluindo na busca do reembolso. 

Prejudica-se a sociedade toda com o esvaziamento da dignidade do ressarcimento 

em regresso. Atinge-se a precificação de um seguro que, por sua vez, esbarra na 

cadeia geral de negócios, e o causador de ato ilícito, sem mais nem menos, deixa de 

responder pelo erro na medida em que o causou.  Talvez nisso resida o aspecto mais 

diabólico da limitação de responsabilidade: o culpado não responde pela culpa; o 

responsável não arca com a responsabilidade.  

Antes da Constituição Federal de 1998, o ordenamento jurídico brasileiro já repudiava 

a cláusula limitativa de responsabilidade. Respeitadíssima era a dignidade do 

ressarcimento em regresso do segurador. E assim tem de continuar a ser. Pois só 

dessa maneira permanecerá íntegro o princípio do mutualismo e o direito de 

ressarcimento em regresso, importante para o bem-estar do negócio de seguro e para 

a harmonia social. Afinal, a limitação de responsabilidade do autor do ato ilícito, do 
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transportador danador, nada mais é do que a limitação do direito da vítima, do danado 

ou do seu segurador sub-rogado. 

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-lhe 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.  
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Saúde como Valor Familiar 
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Resumo 

 

 

No presente artigo buscamos apresentar uma rápida abordagem sobre o conceito de 
valor e o comportamento das pessoas quando o tratam na perspectiva da saúde. Nos 
desafia e recomenda a não terceirizarmos o cuidado com a nossa saúde, pois Ela é 
indivisível e pessoal. 

Por fim, apresenta algumas dicas para que possamos ter uma vida equilibrada, 
saudável e contributiva para nós e a sociedade em geral. 

 

 

Palavras- chave: Sistema de Saúde. Medicina 5Ps. 
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1. Fatos, Dados e Recomendações 

Conceitualmente, Valores são o conjunto de características de uma determinada 

pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e 

interagem com o mundo, a sociedade e todos os demais agentes. 

Na perspectiva econômica, valor é a importância que um indivíduo dá a determinado 

bem ou serviço, seja para uso pessoal, seja para troca. Para a Filosofia, Ele é uma 

relação entre as necessidades do indivíduo (respirar, comer, viver, posse, reproduzir, 

prazer, domínio, relacionar, comparar) e a capacidade das coisas e de seus derivados, 

objetos ou serviços, satisfazerem o pensamento racional deste mesmo indivíduo.  

Portanto, quando falamos em Valor parece-nos razoável associá-lo à “racionalidade”, 

que    é a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos ou razões. A 

racionalidade implica a conformidade de suas crenças com umas próprias razões para 

crer, ou de suas ações com umas razões para a ação. 

No entanto, quando falamos em Saúde, na grande maioria das vezes, o racional passa 

longe do comportamento das pessoas, especialmente nas horas de utilização do 

Sistema. A começar pelo conceito, que segundo a Organização Mundial de Saúde – 

(OMS), é “um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não somente 

ausência de afecções e enfermidades”. Embora essa definição contempla apenas o 

passado e o presente, incompleta na opinião de alguns estudiosos, que advogam a 

necessidade de olharmos para frente na perspectiva de construirmos -predições-, ela 

aborda apenas o “efeito”, nos desafiando a buscar as “causas” fundamentais e ou 

potenciais. 

E objetivamente, quais são as causas essenciais que faz com que grande parte da 

população, tenha uma percepção de que os serviços de saúde, sejam públicos, sejam 

privados, não os atendam de forma qualitativa em suas demandas? Tem baixo Valor 

na percepção destes! A seguir procuramos apresentar parte delas: 

 A prevalência de um “viés paternalista” no sentido de que a responsabilidade 

pela saúde das pessoas é do Sistema, e não de cada um individualmente; 

 O baixo interesse/envolvimento/comprometimento   dos agentes, incluindo aí 

os próprios usuários, nos programas de prevenção oferecidos por organizações 

púbicas e privadas; 
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 Os “propósitos e valores” de determinados “players” do mercado, com viés 

majoritariamente econômico e financeiro, e ofertas “obscuras” e dissociadas da 

realidade do público alvo; 

 O “mind set” ainda centrado num   modelo financeiro, de pagamento de um 

prêmio para suportar um evento futuro que na verdade vai se materializar, seja 

por conta do baixo nível de cuidados pessoais seja pelo envelhecimento da 

população; 

 A fragmentação dos serviços, tanto no público quanto no privado, gerando 

desperdícios econômicos e danos sociais aos usuários e a sociedade. 

Certamente que numa avaliação mais profunda, e no atendimento dos vários 

interesses de cada agente, encontraremos outras causas que podem ter importância 

semelhante ou superior as apresentadas. Ao nos restringir, nos colocamos no dever 

de sugerir -contramedidas- que possam mitigá-las e por consequência melhorar a 

percepção de valor dos usuários. São elas: 

 Estimular e ampliar o “empoderamento” das pessoas. O empoderamento 

cognitivo nos leva a conscientização da realidade, causas, consequências e 

escolhas, ampliando o -engajamento- e por consequência nos tornando parte 

do problema e da busca de soluções. Não é possível pensarmos em saúde de 

qualidade, sem nos comprometermos com os ODS  2030 – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, sobretudo aqueles relacionados com 

a erradicação da pobreza (01), acabar com a Fome (02), assegurar vida 

saudável (03), educação de qualidade (04), água potável e saneamento (06) e 

consumo e produção responsáveis (12); 

 Estimular e desenvolver “modelos inovadores e disruptivos” de serviços, que 

passam necessariamente pela construção de alianças entre todos os agentes, 

notadamente os usuários/beneficiários e uso inteligente de tecnologia. Há 

diversos modelos no mercado, mas chamou-me a atenção uma tese aplicada 

e defendida pelo médico e professor Pedro Schestatsky, constituindo a 

chamada Medicina 5Ps. Preditiva, Preventiva, Proativa, Personalizada e 

Parceira. Essa chamada Medicina do Amanhã busca tornar as pessoas 

protagonistas da própria vida; 
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 Acelerar a integração dos serviços oferecidos e fortalecer os trabalhos da 

enfermagem e dos demais profissionais da saúde, desenvolvendo neles o 

papel de “disseminadores de boas práticas em saúde”, ao invés de 

majoritariamente   assistencialistas. Integrar no acolhimento as práticas de 

“responsabilidades reciprocas”. O meu acolhimento deve gerar no acolhido o 

compromisso de auto cuidado. 

 Disseminar informações sobre os resultados alcançados por pessoas que 

reconhecidamente são os responsáveis pela própria saúde, e cujas ações 

possam servir de referência positiva para a sociedade; 

 Disseminar informações sobre empresas e ou prestadores de serviços que 

cumprem os seus propósitos e pratiquem os valores publicados. 

 

2. Conclusão 

Sendo a família a primeira sociedade em que convivemos e que levamos por toda a 

vida, os comportamentos e atitudes que tomamos prevalecerão majoritariamente em 

nossa jornada. É lá que aprendemos uns com os outros a respeitar, partilhar, ter 

compromissos, disciplina, administrar conflitos, interesses divergentes e buscar 

sempre o melhor para nós e aqueles que nos cercam. Estimular o compromisso e 

disciplina com a própria saúde, pode se transformar num excelente aliado para 

melhorar a nossa percepção e qualidade de vida. E a nosso ver, isso pode ser feito 

em qualquer idade, desafiando os estereótipos de que somente aprendemos durante 

a infância e juventude. Vivemos numa sociedade longeva, e ter sabedoria e análise 

crítica para compreender e praticar bons hábitos, reconhecendo a importância do 

equilíbrio e os efeitos sistêmicos de nossas decisões, nos tornará diferenciados e 

passageiros de uma viagem intensa e segura. 

Sendo a vida resultado de nossas escolhas, segundo Camus, recomendamos 

escolher uma vida saudável e segura. 
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62 
 

Uma Jornada de Experiência em Seguros pela Inteligência Situacional 

FERREIRA PRIMO, Josafá* 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

Trata sobre a interação dos corretores de seguros e das seguradoras quanto a 

proteção dos interesses na transferência de risco na área da saúde, previdência e 
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Palavras-chave: Transferência de Risco. Mutualismo. Seguro Saúde. Previdência 

Complementar. Seguro de Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Corretor de Seguros. Gestor de Riscos na área de Saúde Suplementar. Coordenador da cátedra de 

Seguro Saúde da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP). 

 



63 
 

1. Reflexão 

O acesso à tecnologia passou a gerar novas oportunidades de negócios, mais seguros 

e mais preciso em sua constância, principalmente pelo aprendizado continuo 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. 

“Os limites e as restrições que a vida nos impõe – ou que sabiamente decidimos acatar 

– são o que muitas vezes nos protege de nós mesmos”. 

A ilusão da Alma (Eduardo Giannetti) 

 

2. Transferir Riscos 

O segmento de transferências de riscos é um desafio diário de aprendizados continuo, 

porque deve haver sempre essa exata reflexão do que devemos impreterivelmente, 

entregar dentro dessa jornada protetória. 

Muitos beneficiários de planos de odontologia e saúde, ambos suplementares, e 

segurados dos demais ramos de benefícios e seguros, como previdência e vida, não 

possuem uma compreensão absoluta de como o mutualismo e as decisões de fazer 

parte da cadeia, constrói, de forma única a filosofia do conhecimento necessário para 

sua segurança humana, e claro, não menos importante, suas conquistas, que o devem 

ser impreterivelmente eternizadas, e dar perenidade a toda construção, inclusive pela 

contratação de outras propostas, emitidas pelos profissionais corretores de seguros, 

após o orçamento já negociado, e o espelho de apólice emitida pelas seguradoras nos 

segmento de riscos diversos. 

Atentarmos a problemas reais de transferências de riscos, aportando o propósito das 

coberturas para uma determinada empresa, que o poderão ser operadoras, 

seguradora, resseguradores, é um problema que deve ser assistido, desmistificado e 

resolvido por toda a cadeia. 

Não podemos nos furtar a essa demanda, de forma alguma, porque é justamente essa 

entrega do que foi captado, que criara a congruência que será garantida, e se 
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compreendida, se transformar na proteção do propósito, cocriando uma realidade de 

possibilidades com toda a cadeia protecional. 

 

3. O Desafio 

Não é bravata ou bazófia a tentativa do manifesto exacerbado pela necessidade da 

melhor compreensão dos riscos expostos pela nossa sociedade. Afinal, existe uma 

cadeia de valores a ser pontualmente respeitada. Sujeitas a ações dinâmicas e 

impreterivelmente complexas, e incontroláveis, caso não aja um gerenciamento por 

uma inteligência coletiva e atenta a essas demandas. Principalmente pela 

adversidade do risco e o próprio risco moral - Moral Hazard - ao qual o agente, muda 

sua forma de atuação com base em uma necessidade atual, comportamento e ações 

diante de um vetor exposto a perdas possíveis. 

O profissional, corretor de seguros, certificado e habilitado, compreende sua entrega 

quando a educação e o empoderamento da cadeia que começa justamente com a sua 

própria jornada do conhecimento situacional, por estar diretamente ligado ao estudo 

do risco a ser desmistificado e prontamente transferido para proteção. 

“As pessoas não compram produtos e serviços. Elas compram o que esses produtos 

e serviços lhes proporcionam”.  (Rogério Araújo) 

A coragem determinada e a inteligência dedicada, que antes era absorvida, 

desmistificada e nem um pouco compartilhada, pelos sinais de não aceite sem a 

devida pesquisa necessária, criava espectros que se mantiveram por muito tempo 

abandonados sistema protecional, e pela falta de resiliência evolutiva, abandonando 

o contexto do risco, e a própria adaptabilidade das organizações em justamente, criar 

grades de estudos para entender os riscos ao qual a sociedade está exposta. E muitas 

vezes a empresa seguradora não media consequências com a degradação da 

imagem do setor no mercado nacional, e muito mais específico, para quem de fato 

esperava a integração de oportunidades a ser desenvolvida, no mínimo com o 

verdadeiro compromisso da entrega a ser minimamente estudada. 
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4. Gerenciamento 

O gerenciamento – GD – diário e oportuno criam bases que se complementam no 

risco e que precisam se integrar no elo para que se torne mais forte e compreensível 

para as necessidades protecionais, evitando assim perdas legitimas e transformando 

o risco perene. 

O profissional que estudou formas de transferências de riscos, não deveria só 

apresentar um conceito de cartilhas ou cadernos de salas de aula ou livros 

pesquisados nas bibliotecas, porque a muito mais a entregar, se houver a 

compreensão simples de que cada detalhe fará a diferença no proposito final. 

“A comunicação, fundamental em um relacionamento, envolve troca de informações 

entre duas ou mais pessoas. E na gestão de um time, então, ela é mais importante 

ainda”. (Alberto Júnior) 

E que entre linhas, os atuários, estatísticos, matemáticos e demais profissionais do 

setor que fazem parte da subscrição, poderão compreender a necessidade dos 

corretores para enaltecer toda a cadeia. 

As empresas seguradoras, principalmente, do mercado nacional, olham para o risco 

pelo padrão convencional de sua admissão, ou não, sempre evitando o bom e velho 

diálogo entre os profissionais, agentes e corretores de seguros e seus prepostos 

devidamente assistidos, que vivenciam toda a estrada percorrida para compreender o 

que necessitam para a colocação na transferência da grade existente ou a que possa 

ser criada. 

O “não” dito se tornou a melhor forma de eximir responsabilidades e compromissos 

de cauda longa, sem que se pense, no efeito chicote, porque ao ser lançado, sua volta 

poderá atingir gravemente as estruturas sistêmicas e acumular descredito pela falta 

da arquitetura estruturada da informação, na marca ofertada por essas empresas que 

alegam estruturações muito especificas e capacidade de entrega maior que a sua 

própria capacidade de compreensão do fator risco a ser transferido. 

 

5. Do Risco 

Operadoras de saúde lidam com riscos diários quando não promovem a promoção da 

saúde, e a gestão de cauda longa da biologia humana, de alguma forma se 
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antecipando à realidade situacional do risco, essas, muitas vezes mal tratadas por 

seus responsáveis, que alegam ser o tempo à cura da dor e do incomodo da biologia 

estrutural, que nem sempre será aliviado por um contrato de prestação de serviços 

médicos, podendo inclusive, exigir muito mais proteção securitária, como uma apólice 

de seguro de vida e um investimento em previdência privada, como um altivo 

complemento da previdência oficial. 

Estruturalmente a congruência tem efeitos ligados ao dano que pode vir a acontecer 

com a matéria processada ou mesmo a biologia humana e sua natureza, que na 

gestão do risco, o deve ser interligada por uma dependência e interdependência 

sólida, ao qual exigira, também, uma apólice dos riscos estruturais que formatará toda 

a disposição a ser gerenciada. 

Se sua vida fosse um livro, o que você escreveria na última página? (Josusmar Souza) 

 

6. O Fio do Risco na Cadeia 

Situacionalmente e vivendo o conceito de risco diariamente, os corretores de seguros, 

não o devem simplesmente abandonar a jornada da transferência sem estudar 

possibilidades que possa denotar uma assertividade ao propósito de sua atuação, 

mas é preciso estar preparado com a literatura adequada, a melhor compreensão de 

seus propósitos e os questionamentos lúdicos. 

Quando você se encontra puxando um único fio na natureza do risco, você encontrará 

uma conexão com o resto do propósito a ser compreendido, porque simplesmente a 

uma grade de dependência em cadeia, ninguém é uma ilha isolada nesse oceano de 

desafios em forma de risco, porque um avião não sai da garagem se não estiver com 

seus protocolos de manutenção em dia, a sim como todo modal de entrega na cadeia 

logística. Sendo assim e dessa forma, nossa biologia não deveria deixar sua proteção 

ao acaso, mas, precisa cobrar a atenção correta do corretor que o poderá protegê-lo, 

a operadora ou seguradora que possa arquitetar toda experiência em seguros pela 

sua inteligência situacional. 

Porque devemos usar reservas de um mutualismo em um determinado segmento, 

simplesmente por entender que, não há uma responsabilidade cruzada que não deve 

ser exposta a essa mesma demanda, quando não se tem condições de arcar com o 
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dano, sendo que todos devem proteger seus interesses na cadeia, e não perdoar o 

desavisado, que poderá ser um proposito retrocesso da responsabilidade, quando se 

poderiam ofertar mais contratos de responsabilidade civil para o efeito protecional e 

indenitário do dano certo, mesmo futuro, pela incerteza do fator tempo e carga 

financeira e dê mandatória civil do dano. 

 

7. Considerações Finais 

Cabe aqui a reflexão de que o corretor de seguros e as empresas que devem tomar o 

risco, precisam se integrar ao diálogo e a pesquisa, afinal ambos têm o mesmo 

propósito, fortalecer a cadeia protetória da força do mutualismo fronte ao risco. 

A sociedade precisa compreender que todos estão ligados no mesmo vetor de 

interesses mútuos, ao entender que cada ente o deve ter sua responsabilidade na 

cadeia protecional, entendendo seu risco para que se possa ceder em oferta a ser 

estuada, amparada, protegida, e claro, não menos importante, obter a reposição 

financeira. 
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Resumo 

 

Este estudo apresenta importantes Súmulas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, que norteiam os contratos previdenciários relativos aos Planos de Previdência 
Complementar a partir de 29 de maio de 2001.   As Súmulas são o resultado das 
soluções adotadas nos tribunais, em processos judiciais que possuem o mesmo 
objeto e que são por eles apreciados em grau de recurso.  Ocorrendo a contumácia 
processual sobre um mesmo assunto os tribunais, atendo-se às circunstâncias fáticas 
dos precedentes que motivaram sua criação anunciam o enunciado das súmulas, 
impulsionando, assim equilíbrio nas relações jurídicas, confiança no sistema judiciário 
e a paz social com um tratamento igualitário.  A previdência complementar ganhou 
importância no cenário nacional com crescimento constatado pelos órgãos 
governamentais competentes, como apresentaremos neste estudo, passando a exigir 
atenção e posicionamento do Poder Judiciário nas ações judiciais sobre o tema.  A 
uniformização da jurisprudência deve ser mantida estável íntegra e coerente, com 
previsão legal no Código de Processo Civil2.   Como destaque estão:  Súmula 291; 
Súmula 321 e Súmula 563. 

 

Palavras-chave: STJ.  Superior Tribunal de Justiça. Súmulas. Previdência Complementar.  

Precedentes. 

 

                                                           
1 *Advogado. Pós Graduado em Direito Empresarial.  Atual Presidente da Comissão de Direito 

Securitário da OAB/Jabaquara-Saúde em São Paulo e Vice coordenador da Cátedra de Previdência 

Complementar Aberta da ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência. 

Foi Presidente da Comissão Técnica de Assuntos Jurídicos do Sindicato das Entidades Abertas de 

Previdência Privada do Estado de São Paulo – SINDEPP – São Paulo no período de 1998/2001.  

Conferencista no "Painel de Debates da OAB-SP sobre Previdência Complementar" e no "1º Congresso 

de Previdência - Editora LTR - com o tema "A nova Lei Complementar nº 109/2001."  Foi Gerente 

Jurídico no Departamento de Contratos Corporate Previdência Complementar da Bradesco Vida e 

Previdência S.A.; Consultor Jurídico interno, de assuntos relacionados a seguro de pessoas, 

previdência complementar, contratos e Direito Societário na Bradesco Seguros S.A. onde, também, 

atuou como Gerente Jurídico do Contencioso Cível – Vida. 

2 Código de Processo Civi. - Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la 
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1. Introdução 

Sobre a previdência complementar no Brasil, importante destacar que é setorizada 

em duas vertentes denominadas “Abertas” e “Fechadas”, conforme sejam tratadas por 

uma EAPC- Entidade Aberta de Previdência Complementar ou por uma EFPC - 

Entidade Fechada de Previdência Complementar, que possuem regimes e tratamento 

diferenciados.  

O regime de previdência complementar contemporâneo passou a ter previsão 

constitucional a partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1988, onde no Artigo 202, 

constitucional, se lê: 

“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar 

e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 

previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 

reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998)         (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” 

O texto constitucional em seu parágrafo primeiro ao artigo 202, estabelece, ainda, que: 

“§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao 

participante de planos de benefícios de entidades de previdência 

privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 

respectivos planos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

20, de 1998)” 

Como elemento incentivador aos empregadores para a adoção desse novo regime de 

previdência complementar, a Constituição federal, no parágrafo segundo ao seu artigo 

202, firmou que: 

“§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 

contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de 

benefícios das entidades de previdência privada não integram o 

contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos 

benefícios concedidos, não integram a remuneração dos 

participantes, nos termos da lei. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998)” 

E como previsto no texto constitucional, foi editada em 29 de maio de 2001, a Lei 

Complementar nº 109, que “Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art1
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dá outras providências”, prevista no artigo 202 da Lei Maior da República Federativa 

do Brasil, a Constituição Federal. 

Aos vinte e dois anos da edição dessa Lei Complementar, a previdência 

complementar continua com um papel significativo na formação de poupança de longo 

prazo no país. 

Veja-se o comportamento das Contribuições para os Planos PGBL nesse período: 

 

Apesar da situação de resguardo gerada pela pandemia da Covid-19, as contribuições 

para a previdência complementar aberta continuaram em constante crescimento o que 

demonstra a credibilidade no setor da previdência privada como alternativa de 

manutenção do padrão de vida da fase laborativa no período de aposentadoria do 

brasileiro.  

Situação idêntica de crescimento, relativa às contribuições, foi verificada nos Planos  

Tradicionais, conforme se destaca no seguinte gráfico:  
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Com relação aos Planos VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre apresentaram 

visível crescimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo crescimento se apresenta no segmento das Entidades Fechadas de 

Previdência complementar, senão vejamos: 
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De acordo com o Relatório de Estabilidade da Previdência complementar – 6ª Edição– 

junho 2021, “A previdência complementar fechada representa parte significativa da 

poupança de longo prazo no Brasil. Ao final de 2020, o montante de ativos dos planos 

de benefícios sob gestão das Entidades Fechadas de Previdência Fechada (EFPC) 

atingiu R$ 1,05 trilhão, correspondente a aproximadamente 14% do PIB.”3 

Em conformidade com o relatório extraído do Relatório Gerencial de Previdência 

Complementar, no site Gov.br, Dados Abertos – Previdência Complementar4: 

“As contribuições recebidas pelos planos de previdência complementar 

atingiram um montante de aproximadamente R$ 177,0 bilhões, nos últimos 

12 meses. O incremento foi da ordem de 24%, nos últimos 5 anos. Desde 

o ano de 2015, o fluxo anual de contribuições recebidas pelos planos/ 

produtos de previdência complementar vem se mantendo na ordem de 

2,0% em relação ao PIB brasileiro.  

                                                           
3Relatório de Estabilidade da Previdência complementar – 6ª Edição– junho 2021. Disponível em: 

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-

conteudo/publicacoes/relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep/6deg-edicao-do-

relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep-junho-de-2021.pdf/view .Acesso  em 

18/08/2022. 

4 Site: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-

informacoes/arquivos/surpcrg1tri3.pdf - pg.  30.  Acesso em 21/08/2022. 

 

https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep/6deg-edicao-do-relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep-junho-de-2021.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep/6deg-edicao-do-relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep-junho-de-2021.pdf/view
https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep/6deg-edicao-do-relatorio-de-estabilidade-da-previdencia-complementar-rep-junho-de-2021.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/surpcrg1tri3.pdf
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/surpcrg1tri3.pdf
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Do total de contribuições, cerca de 82% são provenientes das EAPC e 18% 

das EFPC. O fluxo de contribuições das EAPC está concentrado, 

majoritariamente, em VGBL (cerca de 91%). 

Os planos PGBL e Previdência Tradicional são responsáveis por cerca de 

7% e 2%, respectivamente.  

Em relação as EFPC, as contribuições dos planos Benefício Definido 

representam aproximadamente 35% do total de contribuições, dos planos 

Contribuição Variável 40% e dos planos Contribuição Definida 25%.  

Do montante de resgates totais, cerca de 95% ocorrem nas EAPC e 5% 

nas EFPC. Nas EAPC, os produtos tipo VGBL são responsáveis por 88% 

dos resgates, seguido dos produtos PGBL e Tradicional, que respondem 

por 10% e 2%, respectivamente.  

No 1º trimestre de 2022 a captação líquida do setor de previdência 

complementar foi de R$ 60 bilhões, cerca de 0,7% do PIB Nacional.” 

(Sublinhamos) 

Como se pode verificar, é sempre crescente a curva de contribuições aos planos de 

previdência complementar no decorrer dos últimos anos. 

Importante registrar que se aplica à previdência complementar no Brasil, todo o 

ordenamento jurídico nacional. Como os recursos que proporcionarão um 

complemento de aposentadoria do brasileiro é administrado por empresas designadas 

de Entidades de Previdência Complementar, mister se faz garantir ao Participante do 

Plano de Previdência Complementar a proteção desses recursos pela legislação 

brasileira, em especial pelo Código de Defesa do Consumidor e o entendimento 

jurisprudencial pertinente. 

 

2.  Da Jurisprudência 

Por ser um termo amplamente utilizado no coloquial também conhecido como 

linguagem popular, importante o entendimento do que é jurisprudência no sentido 

formal e jurídico da palavra, cujo conceito vem de longa data. 
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No entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,  

“Jurisprudência é um termo jurídico, que significa o conjunto das decisões, aplicações 

e interpretações das leis A jurisprudência pode ser entendida de três formas, como a 

decisão isolada de um tribunal que não tem mais recursos, pode ser um conjunto de 

decisões reiteradas dos tribunais, ou as súmulas de jurisprudência, que são as 

orientações  resultantes de um conjunto de decisões proferidas com mesmo 

entendimento sobre determinada matéria.”5 

A Professora Dra. Maia Helena Diniz, entende que “jurisprudência é o conjunto de 

decisões uniformes e constantes dos tribunais, resultante da aplicação de normas a 

casos semelhantes, constituindo uma norma geral aplicável a todas as hipóteses 

similares e idênticas.  É o conjunto de normas emanadas dos juízes em sua atividade 

jurisdicional.”6 

No conceito do renomado jurista Miguel Reale, jurisprudência é definida como “a 

forma de revelação do Direito que se processa através do exercício da jurisdição, em 

virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais.”7 

Para formação de jurisprudência existe a necessidade de ocorrência diversas ações 

judiciais sobre um mesmo assunto, em grau de recurso, visando uniformizar o 

tratamento das relações jurídico-processuais com relação aos planos de previdência 

complementar.8 

Neste cenário se apresentam as súmulas em destaque no preâmbulo deste estudo. 

 

 

3. A Súmula 291  

 

Ementa: A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria 

pela previdência privada prescreve em cinco anos. 

                                                           
5 https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-
semanal/jurisprudencia-x-precedente – Acesso em 22/08/2022. 
6 Diniz, Maria Helena.  Compêndio de Introdução à Ciência do Direito.  5ª Ed. São Paulo:  Saraiva.  
1993. 
7 Reale. Mguel. Estudos de Filosofia e ciência do Direito. São Paulo: Saraiva, 1978. 
8 Entidades Abertas de Previdência Complementar - Lei Complementar 109/2001 - Art. 36. As 

entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por 
objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de 
renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.     Parágrafo único. 
As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida poderão ser 
autorizadas a operar os planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando as 
disposições desta Lei Complementar. 
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À medida que a Lei Complementar 109/2001 foi sendo aplicada, as questões de 

discussão sobre o tema “previdência complementar” foram surgindo e, em não 

havendo concordância ou composição entre as partes, surgiram os litígios que 

consequentemente, geram os processos judiciais. 

Os processos judiciais estão sujeitos à análise prévia dos requisitos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, antes mesmo da análise do objeto de 

discussão do processo, inclusive, dentre eles, o instituto da prescrição. 

O Código Civil Brasileiro, trata o instituto da prescrição em seu artigo 189 e seguintes, 

delineando que   

“CC.  Art. 189.  Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, 

a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os 

arts. 205 e 206.”9 

Com essa determinação legal, não se eternizam as questões de direito, fazendo valer 

o dito popular de que: “O direito não socorre aos que dormem”   

Essa expressão é traduzida da expressão do “latim” – “Dormientibus Non Sucurrit 

Ius”10. No sentido de que o exercício do direito exige atenção ao elemento temporal.  

Se passado o prazo previsto em lei, no Brasil, no Código Civil, o direito pode não mais 

existir e ser exigível. 

Assim, os sucessivos recursos interpostos junto ao STJ – Superior Tribunal de Justiça 

questionando o tempo em que o direito decorrente das relações jurídicas envolvendo 

a previdência complementar poderiam ser discutidas, resultaram na emissão da 

Súmula 291.   

A Súmula 291 do STJ, foi editada pela Segunda Seção do STJ em 28.04.2004, sendo 

publicada no Diário Oficial da Justiça - DJ em 13.05.2004, p. 201.11 

Teve como referência a Lei Complementar n. 109/2001, art. 75; o Código Civil de 

1916, art. 178, § 10, II e a Lei n. 8.213/1991, art. 103. 

                                                           
9 CC – Código Civil .  Disonível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.   Acesso em 26/08/2022. 
10 https://dicajuridica.com.br/o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem.  Acesso em 22/08/2022.  
11 https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=SUMU&sumula=291.  Acesso em 26/08/2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm
https://dicajuridica.com.br/o-direito-nao-socorre-aos-que-dormem
https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=SUMU&sumula=291
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A Súmula 291 foi resultado do julgamento dos seguintes Recursos Especiais, como 

precedentes, que serão transcrito para conhecimento e melhor entendimento:  REsp 

89.416-DF (3ª T, 27.04.1998 – DJ 03.08.1998);  REsp 173.826-RS (3ª T, 21.09.1999 

– DJ 13.12.1999);  REsp 203.963-RS (4ª T, 03.06.2003 – DJ 08.09.2003);  REsp 

297.547-MG (3ª T, 16.05.2002 – DJ 05.08.2002);  REsp 424.181-RS (3ª T, 06.12.2002 

– DJ 10.03.2003);  REsp 450.352-RS (4ª T, 03.02.2004 – DJ 16.02.2004);  REsp 

466.693-PR (4ª T, 07.08.2003 – DJ 22.09.2003). 

O Recurso Especial 89.416-DF (3ª T, 27.04.1998 – DJ 03.08.1998): 

EMENTA.  Previdência privada. Pensão. Prescrição de parcelas não pagas 

integralmente. Contrato de seguro, embora com peculiaridades, podendo, em certas 

circunstâncias, ser assimilado ao de constituição de renda. Não incidência da 

prescrição vintenária. 

Por sua vez, no Recurso Especial 173.826-RS (3ª T, 21.09.1999 – DJ 13.12.1999): 

EMENTA.  Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Bancários. 

Insurgência assentada em disposições estatutárias e regulamentares, de apreciação 

inviável no especial (Súmula n. 5-STJ). Prescrição quinquenal. Precedentes. 

Provimento parcial do recurso. 

Quanto ao Recurso Especial 203.963-RS (4ª T, 03.06.2003 – DJ 08.09.2003): 

EMENTA Civil e Processual Civil. Prescrição extintiva. Possibilidade de ser alegada 

pela primeira vez na apelação. Precedentes. Doutrina. Arts. 162, CC/1916 (193, 

CC/2002) e 303, III, CPC. Previdência privada. Benefícios. Prescrição quinquenal. Art. 

178, § 10, II, CC/1916. Precedentes. Recurso provido. I - Na linha da jurisprudência 

desta Corte, a prescrição extintiva pode ser alegada em qualquer fase do processo, 

nas instâncias ordinárias, mesmo que não tenha sido deduzida na fase própria de 

defesa. II - É quinquenal a prescrição, em casos de parcelas oriundas dos planos de 

previdência privada, nos termos do art. 178, § 10, II, do Código Civil de 1916. 

Já no Recurso Especial 297.547-MG (3ª T, 16.05.2002 – DJ 05.08.2002): 

EMENTA Previdência privada. Prescrição quinquenal. A cobrança dos valores 

devidos a título de complementação da aposentadoria prevista em plano de 
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previdência privada está sujeita à prescrição quinquenal. Recurso especial conhecido 

e provido. 

Por sua vez o Recurso Especial 424.181-RS (3ª T, 06.12.2002 – DJ 10.03.2003):  

EMENTA Previdência privada. Prescrição. Art. 178, § 10, II, do Código Civil. 

Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte que a prescrição, em casos de parcelas 

devidas oriundas dos planos de previdência privada, é quinquenal. 2. Recurso 

especial conhecido e provido. 

Quanto ao Recurso Especial 450.352-RS (4ª T, 03.02.2004 – DJ 16.02.2004): 

EMENTA Previdência privada. Pensão. Diferenças. Parcelas. Prescrição. Prazo. 

Cinco anos. 1 - Em tema de previdência privada o prazo prescricional é de cinco anos, 

razão pela qual prescritas estão, na espécie, todas as parcelas anteriores ao último 

quinquênio precedente à propositura da ação. 2 - Recurso conhecido e provido. 

Também, no Recurso Especial 466.693-PR (4ª T, 07.08.2003 – DJ 22.09.2003): 

EMENTA Civil e Processual. Previdência complementar. Desligamento do 

empregado. Devolução de contribuições. Ação que postula diferenças. Prescrição 

quinquenal. Inocorrência. Leis n. 6.435/1977, n. 8.213/1991. LC n. 109/2001. CC, art. 

177. Termo inicial. I. A prescrição das ações que discutem direitos advindos de 

Previdência Complementar é de cinco anos e não vintenária, sendo inaplicável à 

espécie o art. 177 do Código Civil. II. Inobstante o reconhecimento da aplicabilidade 

do prazo mais breve, a sua fruição, no caso dos autos, se dá a partir da data da 

restituição das contribuições feitas à ex-empregado, quando, então, surgiu o seu 

direito de postular as diferenças em face do recebimento a menor do que o 

efetivamente devido. III. Ajuizada a ação em lapso inferior a cinco anos a contar 

daquele termo, é de ser afastada a prejudicial. IV. Recurso especial conhecido e 

improvido. 

Da unificação do entendimento desses Recursos Especiais, resultou a Súmula 291 do 

STJ determinando a temporariedade prescricional em se tratando de previdência 

Complementar, definida em 5 (cinco) anos. 
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4.  A Súmula 321 (CANCELADA) 

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

a entidade de previdência privada e seus participantes. 

A Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça, não distinguiu entre entidades abertas 

e fechadas de previdência complementar que possuem características próprias, como 

elencadas na introdução deste estudo, aplicando-a a ambas. 

A referida súmula, quando editada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, em 23/1132005, publicada no Diário Oficial da Justiça – DJ em 05/12/2005, 

página 41012, teve como precedentes os seguintes recursos especiais: 

REsp     591756 RS  2003/0164413-5 Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 21/02/2005, p. 176) 

EMENTA:  Recurso especial. Entidade de previdência privada. Contrato de abertura 

de crédito. Instituição financeira. Taxa de juros. Código de Defesa do Consumidor. 

Precedentes da Corte.  1. "Segundo o disposto no art. 29 da Lei nº 8.177, de 1º.3.1991, 

vigente à época da celebração do contrato, as entidades de previdência privada são 

equiparadas às instituições financeiras" (REsp nº 235.067/RS, Quarta Turma, Relator 

o Ministro Barros Monteiro, DJ de 1º/7/04). 2. Na linha da jurisprudência da Segunda 

Seção, afasta-se a limitação da taxa de juros imposta pelo Tribunal de origem no 

presente caso. É que não se pode dizer abusiva a taxa de juros e limitá-la 

desconsiderando todos os aspectos que compõem o sistema financeiro e os diversos 

componentes do custo final do dinheiro emprestado, tais como o custo de captação, 

a taxa de risco, e os custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de 

consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com efeito, a limitação da 

taxa de juros em face de suposta abusividade somente tem razão diante de uma 

demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira. 3. "O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula nº 

297/STJ) e às entidades de previdência privada, já que caracterizada relação de 

consumo. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. 

REsp   567938 RO  2003/0149898-8 Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/06/2004, DJ 01/07/2004, p. 192) 

                                                           
12 https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=SUMU&sumula=321.  Acesso em 28/08/2022. 

https://processo.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?b=SUMU&sumula=321
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EMENTA:  PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE 

SOCIAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 

211/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 

RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 

INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. I - A exigência do 

prequestionamento está adstrita à própria existência do recurso especial, que tem por 

pressuposto constitucional tenha o processo sido decidido em única ou última 

instância. II - Não obstante a oposição de embargos de declaração, a matéria 

veiculada no especial não foi objeto de deliberação no tribunal de origem, incidindo, 

na espécie, a dicção da Súmula 211 desta Corte. III - As regras do Código de Defesa 

do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica existente entre as entidades de 

previdência privada e os seus participantes. IV – A restituição das contribuições 

destinadas às entidades de previdência privada deve se dar de forma plena, 

utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que reflita a real 

desvalorização da moeda no período, ainda que outro tenha sido avençado. Recurso 

especial não conhecido. 

REsp 600744 DF  2003/0187717-1 Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 24/05/2004, p. 274) 

EMENTA:  PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE. CENTRUS. PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS FILIADOS. 

CABIMENTO. I - As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à 

relação jurídica existente entre as entidades de previdência privada e os seus 

participantes. II - Os filiados de plano de benefício prestado por entidade de 

previdência privada podem exigir a prestação de contas a fim de proceder à apuração 

dos valores pagos, mormente quando houver discrepância entre os cálculos 

apresentados. Recurso especial não conhecido. 

REsp  306155 MG  2001/0023027-0  Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 25/02/2002, p.377) 

EMENTA:  Civil e Processo Civil. Recurso Especial. Embargos de declaração 

protelatórios. Previdência privada. Aplicação do código de defesa do consumidor. 

Ofensa ao ato jurídico perfeito. Matéria infraconstitucional. Reexame fático-probatório. 

Interpretação de cláusulas contratuais. Prequestionamento. Fundamento inatacado 



80 
 

do acórdão recorrido. - Os embargos de declaração opostos com finalidade de 

prequestionamento de questões federais não são considerados protelatórios. - 

Aplicam-se os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor à relação 

jurídica existe entre a entidade de previdência privada e seus participantes. A ofensa 

a ato jurídico perfeito pode ser apreciada em sede de Recurso Especial desde que o 

acórdão recorrido não verse explicitamente sobre o art. 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal. - São inadmissíveis o reexame fático probatório e a interpretação de 

cláusulas contratuais em sede de Recurso Especial. - Não discutida a questão federal 

suscitada, pelo Tribunal a quo, mesmo com a oposição de embargos de declaração, 

carece o Recurso Especial do necessário prequestionamento. - É inadmissível o 

Recurso Especial em que o recorrente deixa de atacar um dos fundamentos 

mantenedores do acórdão recorrido. 

REsp    119267 SP  1997/0010017-0 SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/11/1999, DJ 06/12/1999, p. 94) 

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLANOS 

DE BENEFÍCIOS (SAÚDE E RENDA MENSAL). PREVIDÊNCIA PRIVADA 

COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DO POSSÍVEL DANO. LEI 

N. 8.078/90, ART. 93, I. NORMAS ADJETIVAS DE APLICAÇÃO IMEDIATA. FORO 

DE ELEIÇÃO REJEITADO. CONTRATO DE ADESÃO. 

I. À ação de prestação de contas movida após a vigência do Código do Consumidor 

devem ser aplicadas as normas adjetivas dele constantes relativas ao foro competente 

que, no caso dos autos, fixa-se onde poderá se produzir o dano, pelo recebimento, a 

menor, pelo autor, em seu domicílio, das prestações devidas a título de 

contraprestação pela filiação em planos de benefícios prestados pela entidade de 

previdência privada complementar. 

II. Não prevalência, de outro lado, do foro contratual de eleição, visto que não se 

configura em livre escolha do consumidor, mas mera adesão a cláusula pré-

estabelecida pela instituição previdenciária que seleciona a Comarca onde tem sede, 

implicando em dificultar a defesa da parte mais fraca, em face dos ônus que terá para 

acompanhar o processo em local distante daquele onde reside. Precedentes. III. 

Recurso conhecido e provido. 
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Em 19 de novembro de 2014 a Academia Nacional de Seguros e Previdência 

patrocinou um Workshop organizado pela Cátedra de Previdência, denominado “Café 

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

analisados os julgados precedentes da Súmula e debatidas as questões 

diferenciadoras das entidades abertas e fechadas e os participantes dos planos de 

previdência complementar. 

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

apreciar o Projeto de Súmula nº 627 e o julgado no Recurso Especial 1.536.736/MG, 

determinou o CANCELAMENTO13 da Súmula 321 do STJ, o que foi publicado no 

Diário Oficial de Justiça em 29/02/2016, especialmente pela diferenciação existente 

entre as Entidades Abertas de Previdência Complementar e as Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar. 

Na mesma data em que foi cancelada a Súmula 321, foi editada a Súmula 563 do STJ 

– Superior Tribunal de Justiça.  

  

5. A Súmula 563  

Ementa: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas 

de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários 

celebrados com entidades fechadas. 

A súmula veio confirmar o entendimento a existência de diferenciação e tratamento 

entre as Entidades de Previdência Complementar Abertas e as Fechadas. 

A Súmula 563 do STJ veio a substituir a Súmula 321 demonstrando a mudança de 

entendimento da Corte que o desenvolvimento das relações jurídicas, não estão 

estagnadas, não são estáticas revelando o dinamismo do Direito. 

Foram os seguintes os precedentes desta Súmula 563 do STJ: 

                                                           
13 Site do STJ.  Disponível em: 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20DO%20CONSUMIDOR%27.

mat.. Acesso em 22/08/2022. 

 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20DO%20CONSUMIDOR%27.mat.
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20DO%20CONSUMIDOR%27.mat.
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REsp  1536786  MG  2015/0082376-0  Decisão:26/08/2015.  DJe DATA:20/10/2015  

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, 

DJe 20/10/2015). 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. 

JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA 

CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA 

NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) 

ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE 

OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 

DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. 

HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM 

ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE 

MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS 

PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE 

PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À 

GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. 

NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO 

ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM 

FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A 

COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS 

POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA 

ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO 

CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM 

REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS 

RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU 

BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. 

EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ 

RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO 

COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE 

PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA 

CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS Documento: 1422340 - 

Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 20/10/2015 Página 1de 782 Superior 

Tribunal de Justiça INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO 

PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE 

LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 

REsp  1431273  SE  2014/0013949-1  Decisão:09/06/2015 DJe DATA:18/06/2015 

EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EXIGÊNCIA DE 

CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A PATROCINADORA. 

CABIMENTO. RELAÇÃO NÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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NECESSIDADE DE REVISÃO DA SÚMULA Nº 321 DO STJ. INCIDÊNCIA DAS 

NORMAS VIGENTES NO MOMENTO EM QUE REUNIDOS OS REQUISITOS PARA 

A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

PROVIDO. 1. Não há litisconsórcio passivo necessário entre o fundo de previdência 

complementar fechada e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de 

patrimônio e a personalidade jurídica própria de cada um. Incidência da Súmula nº 83 

do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica 

existente entre o participante e a entidade fechada de previdência privada. 

Necessidade de revisão do teor da Súmula nº 321 desta Corte, para restringir a sua 

aplicabilidade às entidades abertas de previdência privada. 3. O participante tem mera 

expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua 

adesão ao plano de previdência complementar fechada. Alterações posteriores do 

regime a ele se aplicarão, pois não há direito adquirido a regime jurídico. 4. Recurso 

especial parcialmente conhecido e provido, invertidos os ônus sucumbenciais. 

REsp  1443304 SE  2014/0066303-1  Decisão:26/05/2015.  DJe DATA:02/06/2015 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 

CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS 

REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. 

DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 

AgRg no AgRg no REsp  1483876  SE  2014/0208585-6.  Decisão:14/04/2015. DJe 

DATA:05/05/2015 

EMENTA:  CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. 

PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. 

REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO 

DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. 

AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA 

POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO 

CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO. 

REsp   1421951  SE  2013/0394822-0  Decisão:25/11/2014.  DJe DATA:19/12/2014. 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE FECHADA 

DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. 

REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADESÃO AO PLANO 

DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO ADQUIRIDO. 
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AFASTAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA 

POR LEI. CARÁTER COGENTE. NORMAS APLICÁVEIS AO TEMPO DO 

CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO. 

AgRg no AREsp   504022  SC  2014/0093367-1  Decisão:10/09/2014.  DJe 

DATA:30/09/2014 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA E DIREITO CIVIL. JULGAMENTO AFETADO À 

SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ. 

RESGATE. INSTITUTO JURÍDICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OS 

INSTITUTOS JURÍDICOS DA MIGRAÇÃO, OU DA SIMPLES PORTABILIDADE. A 

SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO 

RESGATE, QUE É INSTITUTO MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO 

PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 

ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS. HIPÓTESE QUE 

NÃO SE CONFUNDE COM MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS, 

FACULTADA ATÉ MESMO AOS ASSISTIDOS. PACTUAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

PREVENDO A MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO DE BENEFÍCIOS 

ADMINISTRADO PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

MIGRAÇÃO QUE OCORRE EM UM CONTEXTO DE AMPLO REDESENHO DA 

RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONTANDO COM A PRÉVIA ANUÊNCIA DO 

PATROCINADOR, CONSELHO DELIBERATIVO (ÓRGÃO INTERNO INTEGRADO 

POR PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E REPRESENTANTES DO PATROCINADOR 

DO PLANO) E DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL FISCALIZADOR. TRANSAÇÃO. 

NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO CIVIL QUE ENVOLVE A CONCESSÃO DE 

VANTAGENS RECÍPROCAS. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NÃO PODE SE DAR 

POR MERO ARREPENDIMENTO UNILATERAL DE PACTUANTE DOTADO DE 

PLENA CAPACIDADE CIVIL. NECESSIDADE, DE TODO MODO, DE 

DESFAZIMENTO DO ATO E RESTITUIÇÃO AO STATU QUO ANTE, NÃO 

PODENDO RESULTAR EM ENRIQUECIMENTO A NENHUMA DAS PARTES. CDC. 

REGRAS, PRINCÍPIOS E VALORES QUE BUSCAM CONFERIR IGUALDADE 

FORMAL-MATERIAL AOS INTEGRANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA, E NÃO A 

COMPACTUAÇÃO COM EXAGEROS. AINDA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 

TENHAM ENTENDIDO PELA INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CDC, DEVEM SER 

SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO 

CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O 

DISPOSTO NO Documento: 1348050 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 

30/09/2014 Página 1de 484 Superior Tribunal de Justiça ART. 202 DA CF E NAS LEIS 

COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. ADEMAIS, PARA O 

DESFAZIMENTO DA TRANSAÇÃO, POR SER MODALIDADE CONTRATUAL 

DISCIPLINADA PELO CÓDIGO CIVIL, AINDA QUE SE TRATE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO, DEVE SER SEMPRE OBSERVADA A PECULIAR DISCIPLINA 

DETERMINADA PELO DIPLOMA CIVILISTA. ALEGAÇÃO DE QUE, EM 

JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO, A SEGUNDA SEÇÃO TERIA FIRMADO 
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TESE QUE DIVERGE DA REGRA DA INDIVISIBILIDADE - INERENTE À ESPÉCIE 

CONTRATUA 

Com ela, a relação entre as Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

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

Consumidor. 

As Entidades Abertas de Previdência Complementar por sua vez, estão sujeitas à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

 

6. Conclusão 

Quando um assunto é submetido à apreciação do Poder Judiciário, gera a presunção 

de que o assunto não está bem disciplinado na legislação, resultando interpretações 

múltiplas necessitando de um norte, uma providência Estatal, para sua solução.   Essa 

é a missão do Judiciário, que o faz regularmente em suas decisões típicas de julgados. 

Quando o mesmo assunto insistentemente é submetido inúmeras vezes ao Judiciário 

existe a necessidade de os tribunais unificarem o entendimento jurisprudencial, 

sumulando a matéria. 

Foi assim com a questão da temporariedade do direito no âmbito da Previdência 

Complementar, resultando na emissão da Súmula 291 pelo STJ, regulatória, 

estabelecendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a ação de cobrança de 

parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada. 

Da mesma maneira e, pelos mesmos motivos, a questão da aplicabilidade ou não do 

Código de Defesa do Consumidor foi sumulada (Súmula 321 do STJ) e novamente 

sumulada (Súmula563 do mesmo STJ) em um período não muito longo, 

demonstrando que o Direito não é estático.  Além disso, demonstra o dinamismo dos 

julgadores dos tribunais pátrios, resultando, sobre essa matéria, que às Entidades 

Abertas de Previdência Complementar, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

e que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar. 

O próprio Superior Tribunal de Justiça, que havia emitido a Súmula 321, a cancelou 

em vista da evolução da jurisprudência do tribunal, demonstrando que o Direito não é 
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estático e tem como primórdio o atendimento das relações humanas que são 

dinâmicas como o Direito. 
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Uma análise da obrigação legal e contratual que deve ser observada pelo segurado, 
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1. Introdução 

Conforme conceituado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento14, “o 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) é um instrumento de política agrícola 

e gestão de riscos na agricultura. O estudo é elaborado com o objetivo de minimizar 

os riscos relacionados aos fenômenos climáticos adversos e permite a cada município 

identificar a melhor época de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos 

de cultivares. A técnica é de fácil entendimento e adoção pelos produtores rurais, 

agentes financeiros e demais usuários.” 

E nesse sentido o Zoneamento Agrícola é essencial para a quantificação e aceitação 

do risco, pois delimita as regiões ou zonas com potencial de clima e solo para a 

exploração de uma determinada cultura, ou seja, determina a melhor época de 

semeadura para cada município, considerando também o tipo de solo e o cultivar 

utilizado, para que as fases mais críticas da lavoura tenham menor probabilidade de 

coincidência com as adversidades climáticas (como estiagens, altas temperaturas, 

geadas, granizos, etc.). 

Trata-se de Programa Nacional regido pelo Decreto 9841/19, trazendo melhor 

qualidade de dados sobre riscos agroclimáticos no Brasil. Esta metodologia técnico-

científica é anualmente implementada e aplicada pela EMBRAPA, mediante a 

coordenação do MAPA, o qual por meio da Secretaria de Política Agrícola publica 

portarias contendo o resultado do estudo. 

Os usuários diretos destes estudos científicos e imperativos são os produtores rurais, 

que devem respeitar as janelas de plantio, inclusive para que possam se beneficiar de 

financiamentos, programas de governo (PROAGRO e PROAGRO MAIS), assim como 

para que tenham direito a subvenção de prêmio de seguro rural (PSR). 

O Decreto 5121/04, que regulamentou a Lei 10.823/03, que por sua vez dispõe sobre 

a subvenção econômica ao prêmio do Seguro Rural, desde 2004 determina que 

apólices de seguro agrícola subvencionadas – o Estado paga parte do prêmio do 

seguro, viabilizando a aquisição da garantia pelo produtor rural – devem exigir do 

segurado, como condição para obtenção do benefício, sejam observadas as 

orientações do ZARC. Vale transcrever artigo específico da legislação: 

                                                           
14 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/riscos-seguro/programa-nacional-de-zoneamento-
agricola-de-risco-climatico/zoneamento-agricola 
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Art. 24. Para as culturas temporárias, o seguro rural subvencionado 

deverá ser contratado em conformidade com o zoneamento agrícola do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

§ 1º Na inexistência do zoneamento referido no caput, para 

determinadas regiões ou culturas, poderão ser seguidos zoneamentos 

agroclimáticos de outras instituições oficiais de pesquisa, a critério do 

Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural. 

§ 2º Os zoneamentos referidos no § 1o deste artigo deverão considerar 

critérios probabilísticos na delimitação das datas de plantio e riscos das 

culturas. 

Por esta razão que o produtor rural que deseja se beneficiar da subvenção deve firmar 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE 

SUBVENÇÃO AO PRÊMIO DO SEGURO RURAL, onde expressamente se 

compromete em cumprir as recomendações estabelecidas nas portarias de 

zoneamento agrícola de risco climático do MAPA (cultivar, data do plantio e tipo de 

solo)15, sob pena de, em descumprindo, ver cancelada a subvenção federal ao prêmio, 

culminando  com a obrigação de devolução do valor, acrescido de sanções. 

Daí que as cláusulas estabelecidas em contratos de seguros agrícola que exigem o 

cumprimento pelos segurados das regras do ZARC não se dão por capricho das 

seguradoras. Ao contrário, seguem a ciência como instrumento para conhecimento e 

minimização dos riscos decorrentes de fenômenos climáticos, além de buscar a 

melhor técnica para preservação e proteção do mútuo. Claro, como se não bastasse 

a obrigatoriedade da regra em se tratando de apólices subvencionadas. Ou seja, 

desde o ato da contratação o segurador assume exclusivamente os riscos assinalados 

na apólice, dentro dos limites nela fixados, consoante preceitua art. 757 do Código 

Civil Brasileiro. E o risco aceito, de forma científica, observando os preceitos legais da 

legislação atinente a atividade agrícola no país, pressupõe o respeito rigoroso ao 

ZARC. 

 

2. Desenvolvimento 

Neste sentido, nos parece no mínimo equivocadas as sustentações feitas no sentido 

de que a exigência de respeito ao Zoneamento Agrícola de Risco Climático pelas 

seguradoras é abusiva ou mesmo desconhecida do segurado que deseja e realiza 

                                                           
15 Resolução CGSR nº70, de 29/10/2019 
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esta transferência de risco. Primeiro porque não é crível e sequer permitido pelo nosso 

ordenamento jurídico que o produtor agrícola beneficiado pela subvenção do prêmio 

sustente o desconhecimento da lei e de informação elementar, comezinha, da sua 

atividade econômica. A dois, porque não se impõe, neste particular, a vulnerabilidade 

propagada pelo Código de Defesa do Consumidor. 

E antes mesmo de minimamente aprofundar a análise desta peculiar relação de 

consumo, o foco do desenvolvimento do tema deve estar justamente no dever legal 

de respeito ao zoneamento agrícola em se tratando de apólice subvencionada. É 

defeso ao cidadão alegar o desconhecimento da lei. E no caso não faltam regras, 

compromissos, responsabilidades e deveres impostos pela legislação. Qual produtor 

não sabe da sua obrigação? Admitir esta hipótese do desconhecimento daquilo que é 

o básico para o exercício desta atividade econômica desafia a inteligência de quem lê 

ou ouve o absurdo argumento. 

Segurado que se beneficia da subvenção para a transferência de seu risco para a 

seguradora tem o dever legal, e não apenas contratual, de respeitar o ZARC. 

Mas a obrigação é também contratual, em relação onde a vulnerabilidade deste 

consumidor que adquire o produto/serviço – seguro – como insumo da sua atividade 

econômica deve ser, pelo menos, relativizada, buscando a equidade e a harmonia das 

relações contratuais.  O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é tutelar de 

maneira especial um grupo da sociedade que é efetivamente mais vulnerável. Não é 

o caso, especialmente neste particular, do produtor rural. 

Poder-se-ia facilmente aplicar ao tema a corrente Finalista, da comemorada 

doutrinadora consumerista, Claudia Lima Marques, segundo a qual para que esteja 

caracterizada a figura do consumidor é essencial que este seja o destinatário final, 

fático e econômico do bem ou serviço. Não é suficiente para a caracterização da 

relação de consumo, e com ela as peculiaridades quanto à proteção do consumidor 

hipossuficiente e vulnerável, que o produto seja apenas retirado da prateleira. É 

condição imperiosa que a aquisição do produto ou do serviço não se dê para uso 

profissional por aquele que o adquire: 

“Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou 

serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta 

interpretação teleológica não basta ser destinatário fático do produto e 

retirá-lo da cadeia de produção, e leva-lo para o escritório ou residência, 
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é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para 

revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria 

novamente um instrumento de produção cujo preço será incluído no 

preço final do profissional que o adquiriu.”16  

Não há como sequer se falar em mitigar tal teoria, eis que não se vislumbra qualquer 

vulnerabilidade técnica pelo produtor rural, profissionalmente obrigado a conhecer das 

regras do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos. 

Em homenagem à reflexão vale trazer ensinamentos do também comemorado 

consumerista Bruno Miragem, que escreve em sua obra Curso de Direito do 

Consumidor17: 

“O reconhecimento de presunção absoluta de vulnerabilidade a todos os 

consumidores não significa, contudo, que os mesmos serão igualmente 

vulneráveis perante o fornecedor. A doutrina e a jurisprudência vêm 

distinguindo diversas espécies de vulnerabilidade. 

... 

A vulnerabilidade técnica do consumidor se dá em face da hipótese na 

qual o consumidor não possui conhecimentos especializados sobre o 

produto ou serviço que adquire ou utiliza em determina relação de 

consumo. 

... 

Entretanto, em relação ao consumidor, sobretudo o consumidor não 

profissional, que não adquire o produto ou serviço para fins profissionais, 

presume-se ausente o domínio de tal conhecimento. E da mesma forma 

subsiste a presunção com relação ao consumidor profissional, quando 

não se possa deduzir desta sua atividade, conexão necessária com a 

posse de conhecimentos específicos sobre o produto ou serviço objeto 

da relação de consumo. Daí sua condição de vulnerabilidade técnica.” 

Ora, a conclusão é inevitável. Subsiste no tema em análise a presunção de que, em 

sendo o produtor rural/segurado consumidor profissional, está presente a conexão 

necessária de que o mesmo possui conhecimento específico sobre a imperiosa 

observância do Zoneamento Agrícola de Riscos Climáticos para que tenha cobertura 

do seguro contratado. Não há vulnerabilidade técnica. 

                                                           
16 MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das 
relações contratuais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 253-254 
17 MIRAGEM, Bruno, Curso de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 6ª Ed. 
Rev. Atual. e Ampl., 2016, p. 129-130 
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Igualmente não há vulnerabilidade jurídica, presumida quando se trata de consumidor 

não especialista, não profissional. Diz o Professor Bruno Miragem, fazendo referência 

à Professora Cláudia Lima Marques18: 

“A vulnerabilidade jurídica é presumida com relação ao consumidor não 

especialista, pessoal natural, não profissional, a quem não se pode exigir 

a posse específica destes conhecimentos. Todavia, com relação ao 

consumidor pessoa jurídica, ou o consumidor profissional, é razoável 

exigir-lhe o conhecimento da legislação e das consequências 

econômicas dos seus atos, daí porque a presunção neste caso, ainda 

que se trate de presunção relativa (iuris tantum) é de que deva possuir 

tais informações.” 

No mesmo sentido não se aplica ao caso a vulnerabilidade fática do 

produtor/segurado, de nenhuma forma débil e/ou desprovido de porte econômico que 

lhe alcance o conhecimento e a equivalência de capacidade em foco. 

Na recente obra publicada pelo Professor Bruno Miragem e pela Professora Luiza 

Petersen, Direto dos Seguros19, o tema da vulnerabilidade é também abordado no 

cenário da contratação de seguro que visa garantir a atividade econômica do 

segurado. Vejamos: 

Nessas condições, o segurador será considerado fornecedor de um 

serviço (art. 3º, § 2º do CDC) e nessa qualidade ser-lhe-ão imputados os 

deveres previstos no Código, respondendo igual pela infração a estes, 

de acordo com o regime legal que ele prevê. É decisivo, contudo, 

considerar a distinção dos contratos de seguro, conforme as 

características que apresentem, entre os que se caracterizam como 

contrato de consumo e os denominados seguros empresariais, Nestes, 

embora se possam, mesmo segundo o regime comum, reconhecer 

situações em que se deva tutelar o interesse do segurado dada sua 

desvantagem perante o segurador, não revelam fundamento para a 

proteção sistemática mediante extensão desmedida da qualidade de 

consumidor, inclusive por equiparação. 

E mais: 

Essas alterações substanciais na dogmática comum do contrato de 

seguro, quando se qualificam como contratos de consumo e atraem a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, destacam a importância 

da aplicação estrita das normas de proteção quando caracterizada a 

presença de consumidor, ou a vulnerabilidade demonstrada cabalmente, 

                                                           
18 MIRAGEM, Bruno, Curso de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 6ª Ed. 
Rev. Atual. e Ampl., 2016, p. 129-130 
19 MIRAGEM, Bruno, PETERSEN, Luiza, Direito dos Seguros, 1. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022 



95 
 

que justifique a extensão pontual de suas normas em favor do segurado. 

De resto, a aplicação das normas de proteção do consumidor, 

especialmente nos seguros empresariais, poderá conduzir a situações  

disfuncionais, inclusive perturbando a base atuarial do contrato. 

 

3. Conclusão 

Por todos os ângulos se impõe o respeito pelo segurado da regra legal (apólices 

subvencionadas) e contratual de observação do ZARC. Não se vê possível, técnica e 

cientificamente, sequer a relativização do prazo de plantio determinado pelo ZARC – 

seja de um dia ou dez dias após – pois que tal abriria grave precedente, além de não 

ser possível mensurar agronomicamente, com exatidão e posteriormente, a alteração 

do risco originalmente contratado. Lembrando que a preservação do mútuo pressupõe 

a predeterminação do risco e sua probabilidade. 
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Resumo 

Com o desenvolvimento do mercado de Seguro Cibernético e o aumento exponencial 
dos riscos inerentes a nova economia digital, o mercado de seguros começa a avaliar 
de uma maneira mais profunda os eventuais impactos que um evento de Risco 
Sistêmico, ou seja, um acontecimento com o mesmo fato gerador e com possibilidade 
de impactar diversas empresas e ecossistemas digitais, levando a um evento 
catastrófico para seguradoras e resseguradoras ao redor do mundo, haja vista a maior 
penetração do seguro e aumento dos portfólios geridos pelo mercado. Neste trabalho 
desenvolveremos uma análise quanto as exposições atualmente existentes pelos 
diversos agentes do mercado de seguros, e para efeito comparativo, como o mercado 
bancário vem tratando o mesmo tema ao longo dos anos. 
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1. O Mercado Bancário Brasileiro e o Riscos Sistêmico de Bancos 

Objeto de diversos estudos nos meios acadêmicos e por inúmeros “Bancos Centrais” 

ao redor do mundo, o risco sistêmico é gerenciado de diferentes maneiras e sempre 

ocupou a Matriz de Riscos das economias, nosso Banco Central tem diversos artigos 

e trabalhos publicados por técnicos e economistas mostrando os diversos aspectos e 

métodos de gerenciamento, onde podemos citar o Trabalhos para Discussão 300 

(Benjamin Miranda Tabak, 2012), analisando as medidas de mitigação do Sistema 

Brasileiro de Pagamentos com a finalidade de iniciar um processo de identificação de 

focos de riscos sistêmicos potenciais. 

Principalmente em momentos de crise financeiras, e no decorrer deste trabalho 

faremos uma correlação com o mercado seguros, sempre houve uma preocupação 

elevada com o potencial de “contágio”, onde eventos de inadimplência poderiam se 

propagar ao longo de uma cadeia, iniciando um processo de prejuízos sucessivos e 

danoso ao sistema como um todo. Ainda no universo bancário, temos como exemplo 

o ocorrido com o Banco Lehman Brothers na crise financeira de 2007/2008 

(Subprime), levando o governo americano a socorrer diversos outros bancos e 

seguradoras, destaque para a AIG Seguradora, evitando a contaminação do sistema 

como um todo, onde mesmo instituições financeiras com resultados financeiros 

positivos e pouca alavancagem são afetadas por essa contaminação. 

Diversificação do risco é base do mercado financeiro e segurador, com a questão de 

alavancagem dos bancos, que é um fator que potencializa um evento sistêmico, e a 

diversificação utilizada pelas seguradoras, que analisa seus portfólios em diversas 

linhas e segmentos buscando o gerenciamento de exposição em indústrias, regiões, 

cadeia de suprimentos etc. 

Talvez o melhor exemplo de risco sistêmico envolvendo uma seguradora tenha 

ocorrido com a AIG Seguradora, na crise financeira de 2007/2008, com a necessidade 

de socorro pelo governo americano, US$ 85 bilhões na época, por conta do potencial 

de contaminação de uma empresa considerada “Too big to fail”- Grande demais para 

falhar, numa tradução literal. Operações de securitização de recebíveis do mercado 

imobiliário, algo comum no mercado americano a época dos fatos, e com um retorno 

financeiro elevado à seguradora, acabou impactando a empresa como um todo, até 

mesmo no Brasil se questionou quanto a solvência da entidade local e como uma 

eventual falência poderia prejudicar o mercado de seguros brasileiro. Após uma 



99 
 

mudança de nome, AIG passou a se chamar Chartis, e com o passar dos anos, a 

seguradora honrou o empréstimo recebido do governo americano, voltou a utilizar seu 

antigo nome, e continua sendo uma das maiores seguradoras globais. 

Ainda na questão do Sistema Brasileiro de pagamentos (SPB), vale citar que o Banco 

Central utiliza diversos mecanismos de controle, com liquidações diárias de 

transferências de fundos, cada participante do sistema tem um valor de pré-depósito 

diário para sua conta de liquidação etc. Com o foco no mercado de seguros, mas 

especificamente no Seguro Cyber, não iremos tão a fundo nessa tecnicidade do 

Sistema Financeiro Brasileiro. 

 

2. O Surgimento do Seguro Cibernético 

Muitos falam que o Seguro Cibernético teve origem na época da “bolha” da Internet 

no Estados Unidos (dot-com bubble), com a criação de inúmeras empresas “digitais” 

e o começo da utilização comercial mais massiva de serviços oferecidos online. No 

começo o seguro estava mais voltado a erros de processamento de dados e de mídia, 

sem cobertura para danos da própria empresa. 

Em 2003 a California aprovou a lei de Security Breach and Information Act20, com o 

início dos processos de notificação por empresas e agências do governo sempre que 

uma informação pessoal fosse acessada por outra parte não autorizada. Com isso as 

apólices de seguro começaram a evoluir agregando coberturas de primeira parte, 

prejuízos do próprio segurado, tais como os custos com notificações, relações 

públicas, monitoramento de crédito etc. 

Já no Brasil o seguro chegou em 2012 com o lançamento do produto pela AIG 

Seguradora, com condições e clausulados basicamente adaptados do seguro 

comercializado no exterior, trazendo as devidas coberturas de primeira e terceira 

parte. Por desconhecimento do público local, e uma ainda falta de tangibilidade de 

uma perda real decorrente de um ataque cibernético, poucas empresas se 

interessaram e buscaram a mitigação desse risco por meio de uma apólice de 

seguros, com uma procura maior por empresas de comércio eletrônico e por 

instituições financeiras, o seguro também gerava algumas dúvidas nas condições de 

                                                           
20 https://oag.ca.gov/privacy/databreach/reporting 
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coberturas oferecidas, com frequentes associações ao Seguro de Responsabilidade 

Civil Profissional e o Seguro de Fraude Corporativa, também conhecido como Seguro 

Crime. 

Com o passar dos anos no Brasil, o Seguro Cibernético manteve uma taxa de 

crescimento baixa, ainda com uma única seguradora oferecendo o produto, e a falta 

de percepção do risco como algo que colocasse a mitigação por meio de uma apólice 

de seguros como uma possibilidade com viés econômico positivo, protegendo o 

balanço da empresa em caso de um evento vultoso. 

 

3. O Começo da Mudança de Percepção de Risco 

Em 12 de maio de 2017 um ataque de Ransomware, um software malicioso (Malware) 

que bloqueia acesso a sistemas e informações em troca de um resgate para liberação 

dos computadores afetados, começou a ganhar destaque mundialmente, quando 

empresas e entidades do governo reportavam a inoperabilidade de suas redes, 

recebendo uma mensagem do grupo invasor, solicitando um pagamento de um 

resgate em criptomoeda. 

Com mais de 200 mil computadores e 150 países afetados, esse evento ganhou 

notoriedade no mundo todo pela sofisticação do ataque, a mensagem com instruções 

de pagamento oferecia mais de 30 idiomas para escolha, assim como a metodologia 

que o grupo invasor adotou nesse ataque massivo, aproveitando uma falha do sistema 

operacional Windows, numa versão antiga, infectando computadores que não haviam 

sido atualizados para correção dessa falha, liberada pelo fabricante em 14 de março 

do mesmo ano. Esse ataque ficou conhecido como Wannacry.21 

Também temos o caso do Facebook-Cambridge Analytica22 envolvendo o acesso a 

milhões de perfis de usuário da rede social e a campanha presidencial de Donald 

Trump em 2016, apesar de não ser um evento de ataque cibernético, o caso ficou 

famoso por conta da utilização do Facebook para acesso a uma enorme base de 

usuários, estratificando um público alvo e se utilizando de pesquisas simples e 

funcionalidades da rede social, atraindo usuários com chamadas como “Conheça 

como você seria no sexo oposto” e com a posse dessas informações a empresa então 

                                                           
21 https://olhardigital.com.br/especial/wannacry/ 
22 https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html 
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criava propagandas políticas direcionadas e enviesadas atingindo uma efetividade 

muito maior junto ao público alvo. Essa empresa também participou do Brexit23, 

visando a saída do Reino Unido da União Europeia. 

Outras situações de ataques ocorridos na mesma época também colaboraram para 

esse aumento da percepção, com destaque para um aumento de 350% de casos de 

Ransomware24, tudo colaborando para o aumento da percepção risco, assim como o 

aumento do número de seguradoras distribuindo o produto já em 2018 com 7 

mercados operando o seguro: AIG, Allianz, Chubb, Tokio Marine, XL Seguros e 

Zurich. 

 

4. A Regulação Entra em Cena 

Em 2018 foi implantada a GDPR – General Data Protection Regulation25, regulação 

da União Europeia sobre privacidade e proteção de dados, com penalidades que 

chegam a até €20 milhões ou 4% do faturamento anual da empresa, além de 

notificação a agência regulatória no caso de consumidores afetados por um 

vazamento de dados. O mercado segurador europeu discutiu com uma boa 

antecedência sobre os efeitos da lei no mercado de seguros, obviamente esperando 

um aumento significativo na venda das apólices, porém num primeiro momento o 

desenvolvimento das vendas se mostrou aquém das expectativas, com as empresas 

ainda avaliando a necessidade de proteção por uma apólice de seguros. 

Voltando ao comparativo com o mercado brasileiro, a implementação da GDPR serviu 

como termômetro para o que aconteceria no mercado local, que já discutia a LGPD – 

Lei Geral de Proteção de Dados, muita parecida em sua essência com a versão 

europeia, principalmente nos quesitos de penalidades e procedimentos obrigatórios 

em caso de vazamentos, riscos estes amparados pela apólice de Seguro Cibernético. 

Vale ressaltar a sensibilidade das questões relacionadas às leis e a efetividade do 

seguro como ferramenta de mitigação, houve um momento, e ainda perdura um certo 

desentendimento em boa parte das empresa com potencial de compra do seguro, que 

a apólice seria uma solução securitária para os riscos da LGPD, onde mesmo eventos 

                                                           
23 https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 
24 https://leadcomm.com.br/2019/02/06/ataques-ciberneticos-licoes-de-2018-e-perspectivas-para-
2019/ 
25 https://gdpr.eu/ 
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administrativos perpetrados pela ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados26, seriam cobertos pela apólice sem a necessidade de um ataque cibernéticos 

e/ou comprometimento de rede, eventos que usualmente são a base para o 

acionamento do seguro. Também vale mencionar outras reações do mercado 

securitário afetando outras linhas de seguro, como exemplo temos o D&O (Directors 

and Officer Insurance) – Seguro de Resp. Civil de Diretores e Administradores, onde 

hoje, grande parte das seguradoras, excluem tempestivamente qualquer evento que 

tenha como fato gerador um evento cibernético. 

Essa discussão de sinistros ocasionados por eventos cibernéticos criou corpo e 

acabou permeando pelos ramos de seguro como um todo, principalmente nas linhas 

classificadas como “Ramos Elementares”, com o conceito de “Silent Cyber”27 e uma 

extensão revisão de clausulados e contratos de resseguro, buscando uma maior 

clareza quanto à possibilidade de cobertura das apólices para eventos cibernéticos, 

onde na prática prevaleceu a exclusão tácita de cobertura, e principalmente, a 

eliminação de linguagem dúbia ou pouco interpretativa dos clausulados. 

 

5. O Crescimento do Mercado e da Sinistralidade 

Como já discutimos anteriormente neste estudo, o mercado de Seguro Cibernético 

começou oficialmente em 2012 no Brasil, atraiu novas seguradoras a esse novo nicho, 

principalmente as seguradoras estrangeiras que já contavam com clausulados e 

expertises de suas matrizes, e começou a olhar o seguro como uma grande 

oportunidade de novos negócios visando a demanda das empresas que estava só 

começando e deveria se intensificar com a crescente percepção do risco e pela LGPD 

como principais motores desse novo segmento.  

Porém, o mercado brasileiro de seguros, assim como já havia acontecido no passado, 

foi impactado pelo crescimento fraco do PIB nos anos de 2018 e 2019, e fortemente 

impactado em 2020 com a pandemia da Covid-19, colocando um obstáculo 

econômico para empresas que olhavam mais para a linha de despesas de seus 

balanços, prejudicando assim um novo seguro, que apesar de já contar com uma 

                                                           
26 https://www.gov.br/anpd/pt-br 
27https://www.lmalloyds.com/LMA/News/Blog/The%20challenge%20of%20clarity%20cyber%20risks%
20and%20policy%20language.aspx 
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melhor percepção de risco, não estava dentro dos orçamentos empresariais 

pressionados por reduções ao invés de aumentos, mesmo que sacrificando 

“investimentos” nas políticas de segurança das empresas. 

A pandemia também trouxe com ela uma digitalização sem precedentes da economia, 

onde a opção de boa parte das empresas era migrar para um ambiente digital ou 

perecer em face da restrição de circulação de pessoas e o fechamento do comércio. 

Da noite para o dia inúmeras empresas de serviços tiveram que realocar seu quadro 

de colaboradores para o trabalho remoto sem as devidas ferramentas, estrutura e 

treinamento adequado para essa nova realidade. O resultado surpreendeu em termos 

de produtividade para uma boa parcela do setor de serviço, reforçou o comércio 

eletrônico de produtos e alimentos, acentuou o EAD – Ensino a Distância, na grande 

maioria das Instituições de Ensino, e infelizmente potencializou os ataques 

cibernéticos a indivíduos, e principalmente empresas.  

Inúmeros estudos demonstram esse aumento exponencial de ataques, os números 

variam conforme a metodologia de análise, mas todos apontam para percentuais 

acima de três dígitos. Além do aumento da digitalização da economia como um todo, 

outros fatores são apontados como responsáveis por esse crescimento: 

 Aumento da superfície de contato: um número crescente de aparelhos 

conectados à internet; 

 Falta de treinamento dos colaboradores das empresas em ataques (Phishing, 

Engenharia social, etc.); 

 Falta de investimento das empresas em Tecnologia da Informação; 

 Não elaboração de Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de 

Desastres. 

Mesmo com toda essa turbulência o mercado de Seguro Cibernético vem crescendo 

nos últimos anos no Brasil, abaixo os prêmios emitidos pelo mercado conforme 

informação da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados: 

 2019: R$ 21.435.925,00 (prêmio direto) 

 2020: R$ 41.285.725,00 (prêmio direto) 

 2021: R$ 103.166.857,00 (prêmio direto)  

 2022: R$ 77.131.224,00 (prêmio direto, até junho/2022) 
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A sinistralidade da carteira também apresentou uma taxa de crescimento elevada: 

 2019: 7% 

 2020: 103% 

 2021: 97% 

 2022: 8% (até junho/2022) 

Um mercado que contava com sete seguradoras atuantes nesse ramo de seguro em 

2018, hoje se reduziu a três (agosto/2022), os critérios para aceitação do risco se 

tornaram mais restritos, as condições do seguro se agravaram, com aumento do 

prêmio médio, franquias e redução de coberturas, com esse movimento ocorrendo de 

uma forma global, afetando todas as seguradoras e resseguradoras que ainda operam 

com a linha no momento. 

No momento de elaboração deste estudo, também temos a questão da guerra na 

Ucrânia e os desdobramentos que acontecem numa guerra virtual que corre em 

paralelo, envolvendo outros países que apoiam um lado ou outro, elevando o número 

de ataques e trazendo mais preocupações para o mercado segurador também no 

Seguro Cibernético, com discussões sobre coberturas, e principalmente sobre a 

exclusão de “Guerra” muito comum em apólices de quaisquer ramos de seguro. 

 

6. A Questão do Risco Sistêmico e Eventos Catastróficos 

Não é de hoje que o mundo entendeu que a questão de risco sistêmico também é um 

fator relevante para questões cibernéticas, em 2016 o Fórum Econômico Global tratou 

do tema em sua agenda de riscos e resiliência (World Economic Forum Global Agenda 

Council on Risk & Resilience, 2016), onde a definição de Risco Cibernético Sistêmico 

foi colocada como (tradução livre): 

O risco cibernético sistêmico é o risco de que um evento cibernético (ataque(s) ou 

outro(s) evento(s) adverso(s)) em um componente individual de um ecossistema de 

infraestrutura crítica irá causar atraso significativo, negação, avaria, interrupção ou 

perda, de modo que os serviços sejam impactados não apenas no componente de 

origem, mas as consequências também se espalham em componentes de um 

ecossistema relacionado (logicamente e/ou geograficamente), resultando em efeitos 
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adversos significativos para a saúde e segurança pública, segurança econômica ou 

segurança nacional. 

Os efeitos econômicos reais adversos, de segurança e proteção do risco sistêmico 

realizado são geralmente vistos como decorrentes de interrupções significativas na 

confiança ou certeza sobre serviços e/ou dados críticos (ou seja, a integridade de 

dados), a interrupção das operações e, potencialmente, a incapacitação ou destruição 

de bens físicos. 

Assim como no mercado financeiro, que mitiga esse tipo de risco há bastante tempo, 

o mercado de seguros começou a olhar essa questão com mais detalhe e 

preocupação ao longo dos últimos anos. Falamos de um aumento de sinistralidade 

ocorrido no mercado local, muito em linha com o resto do mundo, onde os eventos de 

sinistros acabam sendo muito parecidos, com uma predominância de ataques 

Ransomware, visando um ganho financeiro para os atores envolvidos, mas a base 

desses ataques, ou o “ponto fraco” explorado por esses grupos, pode variar conforme 

a melhor vulnerabilidade encontrada em softwares, política de segurança de dados de 

cada empresa, sistemas operacionais, engenharia social etc. 

No caso do Sistema Brasileiro de Pagamentos, procedimentos adotados pelo Banco 

Central minimiza o risco de crédito em operações de liquidação, adotando limites 

diários para os participantes, o mercado de seguros tem lidado com o risco sistêmico 

ao longo dos anos principalmente na condição contratual de cada apólice, usualmente 

limitando a cobertura para eventos considerados catastróficos e com potencial de 

atingir diversas apólices em único evento, como exemplo temos a exclusão de guerra, 

comum a maioria dos ramos de seguro. 

A Society of Actuaries, organização americana criada em 1949, mas que remonta a 

1909, divulgou um estudo sobre Riscos Sistêmicos (Society of Actuaries, 2017), onde 

compara as seguradoras aos bancos nesse quesito (tradução livre): 

Ao contrário dos bancos, as seguradoras são receptoras do risco sistêmico; elas não 

são os principais impulsionadores disso. Elas não fazem parte do sistema de 

pagamentos financeiros e interagem apenas com consumidores, não com outras 

seguradoras (exceto para resseguro). Isso contrasta com os bancos, pois eles são 

credores primários de outros bancos, tão altamente interligados e que administram o 

sistema de pagamentos financeiros.  
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Pequenas empresas apresentam pouco risco de problemas sistêmicos, enquanto 

grandes seguradoras raramente acessam fundos de garantia do Estado por 

insolvência. Isso se deve, pelo menos em parte, à regulamentação conservadora 

baseada no estado, aprovada pelo conselho de política de investimento e uma cultura 

conservadora de risco do setor em relação a outras instituições. Este sistema até à 

presente data provou ser resiliente. As necessidades de liquidez das seguradoras são 

menores do que as dos bancos devido a passivos de longo prazo, requisitos de 

prêmios recorrentes e gerenciamento sofisticado de ativos e passivos, ajudam a 

gerenciar esse risco em horizontes de longo prazo. As companhias de seguros não 

são perfeitas, e algumas entrarão em default, mas é muito improvável que causem 

risco sistêmico por si mesmos. 

Considerando a questão de solvência das seguradoras e o modelo de mitigação do 

risco encontrado nesse mercado, temos uma questão mais direta oriunda de um risco 

pouco conhecido e entendido, que ganhou notoriedade e subiu no ranking de 

preocupação das empresas em menos deu uma década, e que agora demanda uma 

nova abordagem do mercado segurador mais voltada ao entendimento de eventos 

com potencial de afetar diversas indústrias, empresas com fornecedores em comum, 

riscos oriundos de sistemas operacionais e softwares amplamente utilizados pelo 

mercado, falha em uma infraestrutura crítica etc. 

Diferentemente dos bancos, os quais apresentam fatores endógenos de riscos 

sistêmicos, as seguradoras precisam se preocupar com fatores exógenos com 

potenciais de progredir para um risco sistêmico conforme a dinâmica do evento. 

Comentamos sobre o evento do Wannacry que afetou empresas em mais de 150 

países, com o mercado local de Seguro Cibernético ainda engatinhando, praticamente 

não houve indenizações pagas pelas seguradoras. No final de 2021 outra ameaça 

com poder de causar um impacto de proporções elevadas, a vulnerabilidade “Log4j”28, 

foi amplamente noticiada pela mídia especializada, movimento similar também foi feito 

por seguradoras e corretoras de seguros, preocupadas o acerto dos sistemas de seus 

segurados e a mitigação desse risco o quanto antes. Ambos os casos surgindo 

inesperadamente e afetando a segurança cibernética das empresas, mas 

principalmente, dentro do foco deste trabalho, gerando questionamentos mais uma 

                                                           
28 https://www.ncsc.gov.uk/information/log4j-vulnerability-what-everyone-needs-to-know 
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vez do mercado segurador quanto a eventos com potencial de atingir diversas 

apólices com um único fato gerador. 

Sem um aprofundamento técnico mais detalhado em temas de segurança da 

informação, os quais não são de domínio do autor deste estudo, podemos relacionar 

alguns riscos com elevado poder de impacto coletivo nas apólices de seguro: 

 Vulnerabilidade de softwares graves/falta de atualização de patches críticos29: 

Como exemplos temos o caso do Wannacry, onde um sistema operacional 

antigo e desatualizado foi explorado como base para o ataque e Log4j afetando 

uma “Open-source logging library”;30 

 Infraestruturas críticas: Com o caso da Colonial Pipeline31 em 2021, 

impactando a distribuição de combustíveis no EUA; 

 Ataques a cadeias de suprimento de softwares: Evento com potencial 

elevadíssimo de contaminação coletiva face aos grandes números de usuários 

que eventualmente utilizam de seus serviços, onde um exemplo recente desse 

risco foi a ataque sofrido pela Solarwinds32, empresa de monitoramento de 

redes de TI; 

 Ataques de “Dia Zero”33: Novas vulnerabilidades não conhecidas pelo mercado 

de Segurança da Informação e eventualmente com alto poder de impacto; 

 Comprometimento de grandes empresas de computação em nuvem: Com a 

adoção em larga escala pela economia da computação em nuvem, a eventual 

contaminação de um provedor pode levar a um risco sistêmico impactando 

milhares de empresas causando prejuízos em larga escala, como um dos 

exemplos podemos citar a falha da Amazon Web Service34 ocorrida em 

dezembro de 2021. 

A lista poderia seguir com outras vulnerabilidade e eventos de risco sistêmico, a 

motivação para um ataque cibernético não se limita a ganhos financeiros, podendo 

                                                           
29 https://www.cisoadvisor.com.br/microsoft-inicia-ano-com-97-cves-lancadas-no-patch-tuesday/ 
30 https://java-source.net/open-source/logging 
31 https://www.techtarget.com/whatis/feature/Colonial-Pipeline-hack-explained-Everything-you-need-
to-know 
32 https://www.businessinsider.com/solarwinds-hack-explained-government-agencies-cyber-security-
2020-12 
33 https://www.kaspersky.com.br/resource-center/definitions/zero-day-exploit 
34 https://www.washingtonpost.com/business/2021/12/22/amazon-web-services-experiences-another-
big-outage/ 
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apresentar cunhos políticos, guerra entre países, espionagem industrial etc. Neste 

trabalho focamos na comparação entre o setor bancário e o mercado de seguros, 

assim como a discussão de potenciais riscos ainda não estudados com mais 

profundidade e com características disruptivos, onde num mundo cada vez mais 

conectado e dependente da tecnologia, a mitigação e o conhecimento do risco fica 

cada vez mais latente por todos os participantes, sejam indivíduos ou empresas. 
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Regulação dos seguros no Brasil: O que se pode esperar do Open Insurance? 

CORIOLANO, Marcio Serôa de Araujo* 

 

Resumo 

Este artigo não tem a pretensão de ser um estudo ou proposição teóricos ou 
acadêmicos. Longe disso, ele foi construído a partir de notas para a minha 
participação no Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE), que tratou, em Lisboa, do 
tema “Os desafios do desenvolvimento: o futuro da regulação estatal”, em abril de 
2022. Tais notas foram preparadas para uma reflexão prática sobre o que poderia se 
passar sobre um novo paradigma de regulação de mercados com intervenção do 
Estado, por agências reguladoras, tendo por base a ferramenta das transações 
eletrônicas entre os diversos agentes de uma determinada cadeia produtiva, ou cadeia 
de valor, de setores regulados. 

Em apertada síntese, o que os reguladores de todo o mundo vêm ensejando para a 
modernização dos mercados sob sua supervisão é que o advento e consolidação da 
digitalização – o uso dos dispositivos digitais, desde celulares até computadores de 
maior alcance – permitirão o empoderamento dos consumidores de produtos 
regulados, pela maior transparência destes em ambiente de trocas obrigatórias para 
os ofertantes e, como resultado, maior concorrência entre esses ofertantes 
supervisionados. 

Para além das reconhecidas virtudes desse novo paradigma, alcunhado como open – 
em termos seminais o open finance, que agora alcança os seguros pelo open 
insurance, e outros tantos mercados regulados ainda de forma incipiente, a minha 
abordagem naquele evento foi mais para propor reflexões sobre as possibilidades e 
limites dessa regulação com forte conteúdo tecnológico. Não apenas pela minha 
experiência do difícil debate das premissas tech no setor de seguros, mas 
principalmente para buscar enquadrar o que acho mesmo uma obsessão exagerada 
dos reguladores pela tecnologia em todos os campos da vida humana mundo afora, 
em face do restrito acesso a esses padrões tecnológicos de conteúdo digital em um 
país como o Brasil, em que há mais exclusão do que inclusão, em geral, e em 
particular, no campo de transações eletrônicas. 

Para tanto, a arquitetura regulatória tem se revelado uma obra monumental. Mais do 
que custos de tudo isso, debatem-se atualmente desde as premissas, passando pelas 
possibilidades de efetividade dessa obra, até, e principalmente, a aderência da 
arquitetura às possibilidades, à confiança e às expectativas do destinatário final: o 
consumidor. 
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1. Introdução 

O fato é que se reacendeu recentemente no Brasil o debate sobre o papel das 

agências reguladoras setoriais e o futuro da regulação. Os dois debates não 

caminham juntos, mas há óbvia inter-relação ente eles. As agências foram criadas 

durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), de cunho 

socialdemocrata, e seu modelo buscava conferir maior permanência para as políticas 

e os programas de supervisão e fiscalização dos mercados, já que estariam menos 

suscetíveis aos ciclos políticos que sempre afetam os Ministérios a que se vinculam. 

Entretanto, o que se esperava não ocorreu plenamente, e as indicações políticas e a 

descontinuidade dos reguladores e da regulação foram de certa forma transferidas do 

Poder Executivo para o Poder Legislativo, no Senado Federal, a quem cabe 

referendar ou rejeitar as indicações dos candidatos a administradores da supervisão 

setorial. 

Há que se reconhecer que avanços existiram, apesar dessa frustração do processo 

de maior independência das agências. O recrutamento por concurso, ampliação da 

capacitação, estruturação de decisões colegiadas, aumento do orçamento, maior 

escrutínio de visões diferentes ou complementares entre as diversas unidades 

operacionais das agências são alguns dos atributos que fizeram avançar a regulação 

no país. Apenas para efeitos comparativos dos seus resultados, basta mensurá-los 

com os dos demais órgãos disciplinadores dos mercados ainda estruturados sob o 

regime de autarquias especiais. 

Mais recentemente surgiu um novo paradigma, ainda em curso, agora não tanto sobre 

o papel das agências reguladoras, mas sobre o seu principal instrumental de 

supervisão, que também deve ser contextualizado. Desta vez, a partir de diretivas de 

um governo de cunho mais liberal, que é a de ceder a chamada regulação extensiva 

– mais “dura” – à regulação principiológica, esta última sendo mais “flexível”, 

desamarrando os regulados dos altos custos da obediência ao aparato fiscalizador e 

dos custos de transação (processos demorados e cartoriais) que vêm impedindo a 

modernização dos mercados setoriais. Em resposta a esse novo paradigma, a 

iniciativa privada chamou para si a tarefa de estruturar o Sistema de Seguros Aberto, 

envolvendo diversos agentes em prol de um modelo capaz de suportar um 

extraordinário volume de dados, criar um ambiente ágil e seguro para o 

compartilhamento de dados pessoais do titular do contrato de seguros, sem 
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descumprir os princípios de governança e dispositivos expressos na Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). 

Concretamente, estamos falando da onda tech, mãe do anglicismo open, com suas 

espécies open finance, open insurance, open health e outras mais. Capitaneada pela 

experiência exitosa do Banco Central do Brasil, essa onda vem permeando a revisão 

dos modelos de supervisão, indiscriminadamente. A matriz do paradigma é europeia, 

embora hoje mais avançada no Brasil, e tem como motivação a imensa capacidade 

do atual instrumental tecnológico digital para permitir transações em tempo real entre 

todas as partes de uma cadeia de valor setorial, com a participação de todos os seus 

agentes. O resultado seria, então, substituir a supervisão extensiva e ineficiente pela 

transparência granular de dados de desempenho em todas as dimensões 

empresariais e, mais importante, dar um suposto choque de competitividade ao 

emponderar o consumidor em sua capacidade de comparação de produtos. Isso, ao 

final, permitiria o surgimento de um chamado marketplace da interação de todos os 

participantes de cada ecossistema setorial, em que o consumidor poderia fazer as 

suas melhores escolhas e a portabilidade dos seus produtos entre concorrentes. 

Ocorre que, e estes são os pontos que nos parecem vitais, o acesso ao mundo digital 

é absolutamente assimétrico em um país com as dimensões e diferenças culturais e 

de renda como é o Brasil. Há, portanto, que se modular a metodologia com a 

capacidade de acesso da população para que a onda tech seja inclusiva. Por outro 

lado, que os reguladores do mundo open não cedam à tentação – como vem 

ocorrendo – de transformar a regulação com apoio tecnológico em mais um padrão 

extensivo de captura de informações, com o resultado de altos custos de transação 

que o modelo “conservador” deixou como herança. É preciso dar centralidade à visão 

do consumidor, ou melhor, aos milhões de consumidores ainda sem acesso digital, ou 

com conexão insuficiente. 

 

2. Enquadramento do Tema 

Para um melhor enquadramento do tema da tecnologia como novo paradigma 

regulatório dos seguros, parece preciso voltar aos fundamentos históricos, ou melhor, 

à própria história do desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil. 
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O setor de seguros no nosso país tem mais de 150 anos de existência. Embora se 

considere como marco legal estruturante o Decreto-Lei nº 73, de 1966, não possui 

mais do que 70 anos – e, a serem comparados com os seguros de países maduros, 

os avanços do nosso setor originam-se apenas há 30 anos. Buscando avançar no 

tema deste artigo, é preciso reconhecer que na modernização de marcos regulatórios 

infralegais, o mercado de seguros apenas tem observado desenvolvimento por volta 

de três anos. 

 

3. Os Antecedentes dos Seguros no Brasil I 

3.1 Antecedentes até a Década de 90 

Sem que seja olvidada toda a história dos códigos imperiais e do antigo período 

republicano brasileiro, o fato é que a memória produtiva dos seguros no Brasil se inicia 

com as reformas estruturais da economia e dos mercados nacionais no período 

autoritário de 1964. Sucedendo as reformas bancária e do mercado de capitais, em 

1966 foi editado o Decreto-Lei nº 73, uma espécie de Medida Provisória, nunca 

votada. 

O Decreto-Lei que estabeleceu toda a estrutura dos seguros, respondeu com 

eficiência formidável ao pressuposto básico da época, que era o incentivo à formação 

do mercado nacional, porém com absoluta proteção da capacidade interna de 

retenção dos riscos securitários. O expediente excêntrico foi a polarização da tomada 

de riscos pelo Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. Na ausência de mecanismos 

de capitalização das companhias de seguros brasileiras, o IRB, órgão estatal, durou 

65 anos como efetiva empresa, tomando e distribuindo riscos pelas poucas 

companhias brasileiras a merecer a atenção do Estado. 

Consequentemente, a regulação estatal foi tremendamente prescritiva. Eram 

verdadeiras concessões às seguradoras, com pouquíssimas possibilidades de 

abertura a novas empresas. Foi a origem da estupenda concentração do setor 

segurador brasileiro. 

Com inexistente estímulo ao empreendedorismo, a concentração de incumbentes foi 

acompanhada de centralização de riscos em poucos segmentos, ou  “ramos”,  como  

alcunhados  até  hoje.  Esse  desenho  de circunscrição de riscos deixou pouca 
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margem para a proteção da população, empresarial e securitária, além dos ramos 

ligados a automóveis, seguros de vida, de residências, e mais uns poucos. 

Pelo lado da supervisão do Estado, igualmente pouco foi necessário a desenvolver. A 

regulação estatal não avançou pela falta de relevância de supervisão em mercado 

concentrado, “de e para” a sociedade. As estatísticas de penetração dos seguros 

falam por si mesmas: nesse período, nada mais do que 1% a 2% do PIB. 

Evidentemente, a Constituição Federal de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, 

no limiar da década de 90, foram marcos legais superiores a inaugurarem novo papel 

do Estado em setores regulados e exacerbar o novo centro dos sistemas regulados, 

que é o consumidor. 

  

3.2 Antecedentes na Década de 90 

Após a chamada, pela Economia, “década perdida de 80”, é cediço que a estabilização 

econômica trazida ao final pelo Plano Real (1994/1995) trouxe as primeiras bases 

para novo posicionamento dos mercados privados brasileiros. Em sua consolidação, 

mais confiança, em geral. No tocante ao mercado de seguros, algo que veio a reverter 

em parte o paradigma protecionista até então em voga: o pressuposto da abertura dos 

mercados, com o misto da socialdemocracia no papel das políticas sociais e do 

liberalismo no empreendedorismo econômico. O primeiro resultado foi a abertura do 

setor segurador à concorrência externa. Em 1996, a Advocacia Geral da União, em 

consulta formulada pela Susep, concluiu que a Constituição de 1988 não previa o 

impedimento do estabelecimento de companhias estrangeiras no território nacional a 

explorarem os seguros. Alguns anos depois, começou a ruir o monopólio do 

resseguro, pressionado que estava o Brasil pelos seus parceiros internacionais da 

Organização Mundial do Comércio. E ruiu mesmo adiante, depois de algumas 

aberturas parciais ainda na década de 90. 

Embora aberto o mercado brasileiro à sua concorrência em 1996, o capital estrangeiro 

ainda precisava de mais condições objetivas para o seu efetivo exercício aqui. Afinal, 

a regulação dos seguros permanecia muito prescritiva. Os seguros não tinham ainda, 

no posto superior das autoridades econômicas, a mesma ênfase que mereciam as 

políticas econômicas e monetárias, as políticas bancárias e do mercado de capitais. 

Em 1998, novo paradigma foi quebrado, com a edição da Lei nº 9.656, que regulou o 
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mercado geral de planos e seguros de saúde, trazendo todos para o mesmo espaço 

regulatório. Mesmo com as clivagens de natureza legal e infralegal, do ponto de vista 

de sua compreensão maior prática e regulatória, havia e há unanimidade de que 

ambos, planos e seguros de saúde, devem obedecer em equidade a princípios 

securitários. 

 

3.3 Antecedentes dos Anos 2000 até 2018 

Tudo veio a mudar com a consolidação da estabilidade econômica e com o “boom” 

econômico dos anos 2003 até 2008. Com produto, empregos e salários médios 

crescendo, aumentando também a inclusão social, foram tais fatores os combustíveis 

para uma alavancagem que levou os seguros de 2% para 3,5% do PIB e os planos e 

seguros de saúde para 3% do PIB, agora mensuráveis. O resseguro foi 

definitivamente aberto em 2016. Os bancos controlados pelo Governo (Banco do 

Brasil e Caixa Econômica Federal) despertaram para os seguros e fizeram inéditas 

reconstruções societárias para abrir seus balcões de vendas às parcerias com 

companhias estrangeiras e nacionais com expertise em cada segmento de produtos. 

O mercado brasileiro de seguros experimentou uma revolução silenciosa nesse 

período. O barulho é apenas demostrado pelas altas taxas consistentes de 

crescimento desde o final dos anos 2000, da ordem de dois dígitos anualizados. 

O reposicionamento estratégico setorial não esteve cingido à entrada e crescimento 

das companhias estrangeiras e aos bancos públicos, como também veio através de 

acordos societários de companhias nacionais com estrangeiras. Mais: com 

especialização inédita de cada segmento de administração de riscos, mormente com 

os antes impensáveis acordos extra societários, ditos “operacionais”, de canais 

bancários de incumbentes seguradoras se abrindo a produtos e serviços de 

concorrentes, dependendo de seus focos de tomada de riscos. 

 

3.4 Antecedentes de 2019 até o Presente 

Em fevereiro de 2019, tomou posse na Susep, a superintendência supervisora dos 

seguros no Brasil, uma nova equipe de diretores diretamente designada pelo Ministro 

da Economia. O seu propósito foi claro desde o início da sua gestão de três anos: 

modernizar o setor de seguros pela desregulamentação das condições de acesso e 
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de exercício das seguradoras no mercado, implementar a regulação de 

proporcionalidade de exigências normativas conforme o porte das seguradoras, 

incentivar o acesso das insurtechs ao espaço competitivo e acompanhar o Banco 

Central do Brasil em sua saga de acelerar ao máximo a implementação do open 

banking, desta vez incorporando o sistema de seguros à prioridade de abertura (open) 

das informações para todos os agentes da cadeia produtiva dos seguros por meio das 

transações eletrônicas de informações devidamente padronizadas. O ânimo que 

revestiu o alcance dessa empreitada foi traduzido na expectativa de um “choque de 

competitividade”, que dobraria, em seis anos, a participação setorial para 7% do PIB. 

Embora a persistência dos efeitos econômicos recessivos da economia iniciados em 

2016 tenha frustrado as taxas de crescimento setoriais, o segmento segurador 

mostrou-se relativamente resiliente aos ciclos econômicos. Do mesmo modo, o 

choque pandêmico iniciado em março de 2019 teve resposta mitigadora, meses à 

frente, a partir da crescente preferência da população e das empresas pela proteção 

dos seguros, em presença do risco das doenças e da morte e da volatilidade de ativos 

financeiros e de títulos mobiliários. 

Esse ambiente de confiança nos seguros permitiu o avanço da transição da 

supervisão estatal prescritiva para uma outra, baseada em princípios. Em pouco 

tempo foram editados os normativos fundamentais para a desregulamentação do 

segmento de seguros de ramos elementares, também conhecido como “de ramos de 

patrimônios e responsabilidades”. 

Ao mesmo tempo, com coordenação centralizada de políticas econômicas e de 

seguros, a prioridade do regulador recaiu sobre a implementação, em passo 

acelerado, do open insurance, ainda que a falta de experiência internacional e certo 

voluntarismo sobre o escopo extensivo do modelo tivessem feito crescer as 

resistências dos agentes privados. 

Em dezembro de 2021 foi anunciada nova equipe na Susep, ainda em plena marcha 

da implantação do open insurance. Com a mudança, estima-se que o debate de 

questões normativas associadas ao modelo, doravante, seja mais de ajustes de 

escopo e prazos do que de sua revisão estrutural. 
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4. O Futuro da Regulação: o open insurance como novo paradigma 

Como referido, o open, em geral, e o open insurance, em particular, temas deste 

artigo, são uma iniciativa regulatória em mercados supervisionados pelo Governo. O 

seu objetivo primário é o acesso e compartilha- mento digital de dados entre todos os 

agentes de uma cadeia produtiva através de Application Programming Interfaces 

(APIs), um expediente de tecnologia da informação que permite extração padronizada 

de sistemas legados (os sistemas construídos ao longo da vida das empresas). Para 

tanto, indispensável a interoperabilidade dos sistemas de dados de todos os agentes 

de um ecossistema. Que todos possam trocá-los nas mesmas bases tecnológicas. 

O objetivo subjacente dos reguladores é o de aumentar a concorrência entre os 

ofertantes de produtos e serviços regulados, através do acesso, pelos consumidores, 

de todos os seus produtos contratados, bem como os produtos similares oferecidos, 

para permitir comparação, escolhas e, no limite, portabilidades. 

Esse objetivo partiu do foco de debates da evolução dos setores financeiro e de 

seguros europeus: quais medidas de mercado ou regulatórias seriam necessárias 

para facilitar um adequado ecossistema comum de dados? O Brasil é precursor do 

open, tendo iniciado sua trajetória com o open finance, que está sendo seguido pelo 

open insurance. Fala-se agora no open health. 

A estrutura conceitual surgiu na Comunidade Econômica Europeia em 2015/2016, 

ainda havendo debates conceituais na Europa, Inglaterra e Austrália, principalmente. 

Embora inexista definição internacional uniforme sobre esse ecossistema, a EIOPA 

(autoridade europeia de seguros e fundos de pensão) define três pilares de 

compartilhamento de dados para melhorar o acesso e eficiência competitiva dos 

setores. O primeiro pilar é o do regulador, aumentando a sua capacidade de registro 

de dados dos regulados para melhorar a supervisão. O segundo pilar, dos setores 

regulados, através da obrigatoriedade de compartilhamento e oferta, aos 

consumidores, de todos os produtos e serviços comparáveis. O terceiro pilar é o do 

consumidor, mediante a sua expressa permissão, da abertura dos dados pessoais de 

sua experiência e de seus produtos. 

Finalmente, e no limite, surgiria a formação de um marketplace (sic.) transacional de 

ofertas, compras e portabilidades. 
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5. Para Além do Open Insurance: o desafio da ampliação da proteção 

À vista do quanto até aqui foi desenvolvido, a estrutura e o ritmo de implementação 

do open insurance no Brasil ainda não permitem assertividade sobre o sucesso da 

empreitada, embora esteja havendo crescente adesão ao modelo em geral, seguindo 

o que já ocorre com o open finance. 

Assim, parece haver poucas dúvidas sobre o progresso e conclusão positiva dos 

pilares open relativos à padronização, coleta, tratamento e divulgação das 

informações dos vários segmentos de negócios para fins de supervisão estatal em 

tempo real. A ideia é investir na abertura de dados de produtos e serviços entre as 

companhias e segurados. A complexidade maior residiria, então, no pilar 

subsequente, e finalístico, de exercício das portabilidades pelos consumidores e de 

formação e funcionamento do chamado marketplace de transações eletrônicas de 

compras, vendas, trocas e portabilidades. 

O fato é que o acesso à tecnologia é absolutamente assimétrico no Brasil, país de 

dimensões continentais e de grandes e profundas disparidades culturais, regionais e 

por extratos de rendimentos, além das consequentes discrepâncias de acesso à 

educação securitária, mormente considerando a alta complexidade e sensibilidade 

econômica e social dos produtos de seguros tomados em sentido amplo. Essa é a 

razão pela qual o papel da distribuição, ou intermediação, de produtos e serviços 

sempre teve relevância nacional, seja para fazer chegar a proteção a todas as 

localidades, seja para apoiar as escolhas dos consumidores. 

Esse fato da assimetria do acesso à tecnologia está expresso na publicação “O 

abismo digital no Brasil”, editada em 2022, em conjunto pela empresa internacional 

de consultoria PWC e o Instituto Locomotiva. 

Conforme o estudo, apenas 1/3 da população brasileira pode ser considerada 

plenamente conectada digitalmente, sobretudo brancos das classes A e B. Os outros 

cidadãos ficam sem conexão durante mais da metade do mês. Outra conclusão é a 

de que 58% dos brasileiros acessam a internet apenas pelos smartphones, os 

celulares. Além do que, 87% da população não fala um segundo idioma, 

presumivelmente sendo difícil que compreendam adequadamente todos os 

anglicismos que acompanham o universo open em voga. 
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Do ponto de vista da proteção securitária, esses dados também são eloquentes. 

Porque sabemos da baixa penetração de produtos e serviços de seguros, 

concentrados que estão nos cidadãos de rendas altas e médias residentes nas 

capitais das cidades mais importantes e nos centros interioranos de maior densidade 

de produção e emprego. 

Por outro lado, é amplamente reconhecido que a inclusão digital também é fator de 

progresso social, haja vista o salto formidável do acesso de amplas camadas à mídia 

social – e, tão importante quanto, às transações eletrônicas (ainda que limitadas a 

smartphones de todas as gerações tecnológicas) no sistema bancário e de compras 

mercantis diretas. 

Não é por outra razão, portanto, que grande parte da resiliência do setor de seguros 

às crises recessivas e à recente crise epidemiológica tenha sido atribuída à base 

técnica subjacente e que foi acumulada durante os últimos dez anos, permitindo a 

interação remota entre todos os elos da cadeia de valor dos seguros. 

A questão que estaria a merecer equacionamento é a da compatibilização entre 

políticas e práticas, empresariais e regulatórias, de inclusão securitária para amplas 

camadas da população brasileira, além da modulação do escopo e ritmo do open 

insurance. O grau de energia e recursos dispendidos, em todo o sistema de seguros, 

para a implementação do open insurance não pode se descuidar da prioridade de 

continuar a se colocar em marcha, na ainda necessária flexibilização de produtos e 

exploração de todo o tipo de canais de sua oferta e distribuição, sejam eletrônicos, 

sejam suportados presencialmente, sejam híbridos, a depender da complexidade dos 

produtos de proteção e da tipologia do cidadão interessado. 

Objetivamente, o open insurance não pode correr o risco de transformar-se em 

plataforma transacional privilegiada para os que ainda formam, historicamente, a base 

dos seguros. Tampouco os custos da empreitada digital devem descurar da regra 

básica de sua submissão à análise de impacto regulatório e de custo/benefício, ou 

carregar os preços de produtos e serviços para serem suportados por aqueles com as 

já referidas evidentes restrições de acesso. Seria o paradoxo da “inclusão digital 

excludente”. 
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6. Reflexões Finais 

As reflexões anteriores mostram que o setor de seguros brasileiro tem experimentado 

saltos recentes para uma regulação de acesso e exercício no mercado, e de conduta, 

mais aderentes a padrões internacionais, que buscam facilitar o ambiente de 

negócios, reduzir custos de transação e promover a concorrência, tudo com o fim 

último de ampliar o acesso da população aos produtos e serviços de seguros, 

previdência privada aberta e capitalização. 

Ao mesmo tempo em que se atravessa essa transição, tendo como cenário um setor 

solvente, capitalizado, com elevado padrão concorrencial e de densidade de inovação 

e tecnologia embarcada, o país é precursor de iniciativas, gestadas na Comunidade 

Econômica Europeia, que buscam formar um ecossistema aberto de informações 

transacionadas eletronicamente entre todos os participantes da cadeia de valor dos 

seguros (seguradoras, corretores, governo, intermediários cadastradores de 

informações e consumidores), inaugurando um novo padrão regulatório. 

O sistema aberto, o open insurance, é de grande complexidade e alcance, atributos 

esses proporcionais aos custos iniciais e de manutenção de sua implementação pelas 

seguradoras. Já na outra ponta, a do consumidor, ainda há forte exclusão digital dos 

cidadãos brasileiros, ao lado do seu desconhecimento sobre as vantagens de 

aderirem ao futuro ecossistema. Essas duas condições colocam incertezas sobre o 

sucesso da empreitada, pelo menos a permanecerem o escopo, ritmo e indefinições 

sobre a receptividade do usuário final. Isso sem contar com as restrições colocadas 

pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para o compartilhamento, mesmo que 

voluntário, dos dados dos segurados. 

Esse ambiente recomenda pelo menos uma premissa: a adotada recentemente pelas 

autoridades sanitárias mundiais na aplicação das vacinas contra o vírus COVID-19, 

para reduzir contágios, sofrimentos e desperdícios de vidas, que é a de testar, testar 

e testar a presença dos vírus nas pessoas. 

Então, como reflexão final, e tendo presente que frustrações sobre resultados 

esperados são um dos principais inimigos de políticas públicas, a recomendação 

conclusiva deste artigo é a adoção do mais amplo escrutínio social, e dos testes de 

aderência das iniciativas à realidade setorial, visando à progressividade do 
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ecossistema pretendido, que é o paradigma geral das autoridades da Comunidade 

Econômica Europeia, berço dos open. 
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1. Introdução 

A utilização da arbitragem como modo de solução das controvérsias decorrentes dos 

contratos de seguro e resseguro é crescente. Isso se deve, dentre outros fatores, à 

expansão do mercado securitário no país e à abertura e desenvolvimento do mercado 

de resseguro. Conforme relatório publicado pela SUSEP no mês de Maio/2022, a 

participação do seguro no PIB brasileiro é, atualmente, de 3,5%, com potencial para 

alcançar de 6% a 10%35. Apesar da recessão econômica dos últimos anos e da 

pandemia COVID-2019, o mercado de seguros está em crescimento.  

É nesse contexto de desenvolvimento securitário que a arbitragem tem se mostrado 

como um importante meio para a solução dos conflitos. Especialmente em demandas 

envolvendo sinistros complexos - seja em razão de aspectos técnicos ou valores 

envolvidos – ou discussões de interpretação de contrato de resseguro, que não raras 

as vezes envolve partes estrangerias, a arbitragem tem sido escolhida tanto pela 

especialidade e multidisciplinariedade dos árbitros, quanto pela da celeridade e 

confidencialidade do procedimento.  

Fixadas estas premissas que revelam a importância da arbitragem nos contratos de 

seguro e resseguro, este artigo tem por objetivo analisar as principais questões 

relativas à matéria, sob a perspectiva do direito material e processual. 

 

2. Panorama Legislativo e Regulatório 

A atividade seguradora e resseguradora é regulada essencialmente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), que compõem o Sistema Nacional de Seguros Privados. Essa 

regulamentação ocorre justamente por se tratar de atividade que integra o mercado 

financeiro, sendo um meio para a garantia da higidez econômico-financeira do 

segurador, bem como para a proteção do consumidor, especialmente quanto ao 

cumprimento dos deveres de informação pelos seguradores, resseguradores e 

corretores de seguros36.  

                                                           
35 Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/relat-acomp-mercado-2022.pdf>. 
Acesso em: 24/10/2022. 
36 RIBEIRO, Amadeu Carvalhaes. Direito de seguros: resseguro, seguro direto e distribuição de 
serviços. São Paulo: Atlas, 2006, p. 97-102. 

http://www.susep.gov.br/menuestatistica/SES/relat-acomp-mercado-2022.pdf
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Nesse contexto, a análise das questões basear-se-á na Lei nº 9.307/96 (Lei de 

Arbitragem), na Lei Complementar nº 126/07, que dispõe sobre o resseguro, no 

Código Civil, no Código de Processo Civil, nas Resoluções nº 407/2021 e 439/2022 

do CNSP e nas Circulares nº 621/2021 e 667/2022 da SUSEP, que tratam da matéria.  

 

3. A Arbitragem e o Contrato de Seguro 

O conceito do contrato de seguro é controverso na doutrina, haja vista a necessidade 

de abranger tanto o seguro de danos como o de pessoas. O seguro de pessoas não 

possui função indenitária, assemelhando-se aos contratos de previdência, de modo 

que a importância segurada é fixada de acordo com a vontade e a capacidade 

financeira do segurado. Já a função do seguro de danos é essencialmente indenitária, 

pois visa à recomposição do efetivo prejuízo do segurado. Em razão da dificuldade 

em se elaborar um conceito unitário para o contrato de seguro, algumas teorias foram 

desenvolvidas, dentre as quais a teoria indenitária tradicional, a teoria da necessidade, 

a teoria da empresa e a teoria do interesse legítimo. 

A doutrina majoritária acertadamente entende que a teoria adotada pelo Código Civil 

é a do interesse legítimo, pois o seguro não recai sobre o bem, mas sobre a relação 

existente entre a pessoa e o bem, que é o chamado interesse. E esse interesse deve 

ser legítimo a fim de assegurar a contratação dos seguros apenas por pessoas 

legitimadas para tanto, ou seja, que possuam uma relação jurídica protegida com o 

bem, cuja perda cause danos efetivo ao próprio segurado, que, por isso, tem interesse 

na sua conservação e na contratação da proteção securitária37. 

Nesse sentido, segundo o artigo 757 do Código Civil, por meio do contrato de seguro 

“o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, o 

principal objetivo do seguro é garantir o interesse do segurado, e não apenas o 

pagamento de indenização. 

                                                           
37 Cf. ALVIM, Pedro. O seguro e o novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 5-7. FRANCO, 
Vera Helena de Mello Franco. Contratos no direito privado: direito civil e empresarial. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 279-282. OLIVEIRA, Marcia Cicarelli Barbosa de. O interesse 
segurável. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 
25-36. 



126 
 

Atualmente, são inúmeros os produtos oferecidos no mercado, havendo diversos tipos 

de seguro para os mais variados interesses. Em muitos casos, principalmente em 

seguros de alta complexidade e sinistros vultosos, a arbitragem tem se apresentado 

como um importante meio de solução dos conflitos, especialmente em razão da 

especificidade da matéria, que requer, além de julgadores independentes e imparciais, 

especialistas em direito do seguro, técnica atuarial e regulação de sinistros.  

 

3.1. Validade e Eficácia da Cláusula Compromissória 

De acordo com o artigo 1º da Lei de Arbitragem, a validade da cláusula 

compromissória pressupõe, de um lado, a capacidade das partes para contratar e, de 

outro, que o objeto da arbitragem seja relativo a direito patrimonial disponível. 

Depreende-se, pois, a arbitrabilidade da matéria securitária e das partes contratantes. 

Sendo válida a cláusula compromissória, resta analisar os requisitos para sua eficácia. 

Atualmente, a regulação dos seguros é essencialmente dividida em duas categorias 

pela SUSEP: os seguros de danos e os seguros de pessoas. Os seguros de danos, 

por sua vez, são classificados em seguros massificados, regulados pela Circular 

SUSEP nº 621/2021, e seguros de grandes riscos38, previstos na Resolução CNSP nº 

407/2021. 

Em razão da complexidade e vultuosidade do risco, os contratos de seguro de grandes 

riscos podem ser livremente negociados entre segurado e seguradora, criando-se 

produtos e coberturas mais adequadas à operação e modelo de negócio do segurado, 

bem como maior concorrência entre as seguradoras. Nesse sentido, a Resolução 

CNSP nº 407/2021 expressamente prevê, em seu artigo 27, que nos seguros de 

grandes riscos as partes deverão pactuar, nas condições contratuais do seguro, se 

utilizarão a arbitragem ou outra forma de resolução de conflitos. Não se trata, portanto, 

                                                           
38 De acordo com o artigo 2º da Resolução CNSP nº 407/2021, “Entendem-se como contratos de 
seguros de danos para cobertura de grandes riscos aqueles que apresentem as seguintes 
características: I - estejam compreendidos nos ramos ou grupos de ramos de riscos de petróleo, 
riscos nomeados e operacionais – RNO, global de bancos, aeronáuticos, marítimos e nucleares, além 
de, na hipótese de o segurado ser pessoa jurídica, crédito interno e crédito à exportação; ou II - 
demais ramos, desde que sejam contratados mediante pactuação expressa por pessoas jurídicas, 
incluindo tomadores, que apresentem, no momento da contratação e da renovação, pelo menos, uma 
das seguintes características: a) limite máximo de garantia (LMG) superior a R$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de reais); b) ativo total superior a R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), 
no exercício imediatamente anterior; ou c) faturamento bruto anual superior a R$ 57.000.000,00 
(cinquenta e sete milhões de reais), no exercício imediatamente anterior”. 
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de contrato de adesão, de tal modo que a cláusula compromissória pactuada entre as 

partes e expressamente prevista na apólice de seguro de grandes riscos produzirá 

efeitos independentemente de quaisquer outras formalidades.  

Já os seguros massificados, sejam os de danos ou de pessoas, são, em regra, 

contratos de adesão, pois suas cláusulas são redigidas unilateralmente pela 

seguradora e impostas ao segurado, que, na maioria das vezes, não possui autonomia 

para alterá-las. Dessa forma, visando à proteção do segurado, hipossuficiente na 

relação contratual, deve ser observado o artigo 4º, §2º, da Lei de Arbitragem, segundo 

o qual “nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com 

a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a 

assinatura ou visto especialmente para essa cláusula”. Segundo voto da Ministra 

Nancy Andrighi no REsp nº 1.845.737, “o objetivo da regra, vale destacar, é de conferir 

proteção ao aderente, sujeito que, dada a forma como tais contratos são pactuados, 

se vê impossibilitado de discutir sobre o conteúdo das cláusulas em condições de 

paridade com o proponente, o qual acaba, no mais das vezes, por impor 

unilateralmente suas condições”39.  

É importante ressaltar que nas Circulares SUSEP nº 621/2021 e 667/2022 não há 

qualquer dispositivo que faça referência à possibilidade de pactuação de cláusula 

compromissória. Ao revés, os artigos 55 e 65, respectivamente, estabelecem que as 

“questões judiciais” entre o segurado/beneficiário e a seguradora serão “processadas 

no foro do domicílio” do segurado/beneficiário. De qualquer forma, e considerando a 

previsão normativa do artigo 4º, §2º, da Lei de Arbitragem, segurado e seguradora 

estão autorizados a pactuar cláusula compromissória, desde que cumpridos os 

requisitos legais.   

Assim, nos seguros massificados a cláusula compromissória somente será eficaz se 

o segurado: (i) tomar a inciativa de instituir a arbitragem, ou (ii) concordar 

expressamente com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou com visto 

especial na cláusula, redigida em destaque.  

                                                           
39 REsp n. 1.845.737/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2020, 
DJe de 26/2/2020. 
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Isso quer dizer que, na primeira hipótese, caso o aderente opte pela via arbitral, deverá 

adotar as medidas para dar início ao procedimento, não podendo a seguradora se 

opor. Caso, porém, escolha a via judicial, basta propor a ação cabível, sendo 

igualmente vedado à seguradora qualquer objeção. Ou seja, o aderente não está 

vinculado à utilização da arbitragem e a cláusula arbitral somente terá eficácia se ele 

tomar a iniciativa de utilizar tal via.  

Das demais hipóteses, uma vez preenchidos os pressupostos legais que demonstrem 

o exercício da autonomia da vontade pelo segurado, seja pela existência de cláusula 

compromissória destacada na apólice e com visto do segurado; ou prevista em 

documento apartado e especificamente assinada pelas partes; ou ainda pela 

participação do segurado na negociação das cláusulas, descaracterizando o contrato 

como de adesão, tanto o segurado como a seguradora estão vinculados à utilização 

da via arbitral. Nesse caso, pressupõe-se que segurado e seguradora voluntariamente 

estabeleceram que os conflitos decorrentes da interpretação e execução do contrato 

de seguro serão resolvidos por arbitragem, excluindo a via judicial. Daí porque, 

conforme ressalta Selma Lemes, “a informação e a transparência são prioritárias para 

a ciência do consumidor, do aderente, impondo-se a perfeita ciência do que está 

assumindo e o que a cláusula compromissória representa”40. 

Na prática, tendo em vista a própria dinâmica do contrato de seguro, cujo instrumento 

contratual (apólice) não é assinado pelo segurado, o que se verifica nos seguros 

massificados é a previsão de cláusula indicativa de arbitragem, a ser facultativamente 

aderida pelo segurado.  

Ressalte-se que a cláusula compromissória deve ser aceita pelo segurado, não 

produzindo efeitos quando rubricada apenas pelo corretor de seguros, que, não 

atuando na condição de mandatário, agiria em violação ao princípio da autonomia da 

vontade. Não obstante, é de extrema importância o seu papel, pois, além de 

esclarecer ao segurado o significado da cláusula, deve informá-lo sobre os custos do 

procedimento, suas vantagens e desvantagens, a fim de que ele tenha condições de 

decidir sobre a sua aceitação de modo consciente. 

                                                           
40 LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem e seguro. In: Revista Brasileira de Direito do Seguro e da 
Responsabilidade Civil. Anais do V Fórum de Direito do Seguro – José Sollero Filho. V. 1, n. 2, 
dez./2009, p. 264. 
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3.2. Efeitos da Cláusula Compromissória a Partes Não Signatárias 

Outra questão a ser analisada diz respeito aos efeitos da cláusula compromissória 

quanto à seguradora. Indaga-se, primeiramente, se é possível à seguradora ingressar 

espontaneamente no procedimento arbitral instaurado entre seu segurado e um 

terceiro, sem que seja signatária da convenção de arbitragem. Imagine-se, por 

exemplo, ser a seguradora garantidora de um seguro de responsabilidade civil e, 

ocorrido o sinistro, a discussão envolva justamente fatos para o quais exista cobertura 

securitária contratada. 

A doutrina majoritária, baseando-se no princípio da autonomia da vontade, não admite 

a participação da seguradora, salvo se houver expressa concordância das partes e 

dos árbitros. Em regra, “se a seguradora não firmou a cláusula compromissória, ela 

não estará vinculada, não obstante a existência dos reflexos de eventual decisão 

arbitral, haja vista o contrato de seguro do bem sinistrado”41. 

Todavia, havendo anuência das partes, seria sustentável decisão arbitral que nega a 

participação espontânea da seguradora na arbitragem? Nessa hipótese, não cabe aos 

árbitros impedir a participação de terceiro no procedimento arbitral quando as partes 

com ela concordaram. Com efeito, segundo Pedro Batista Martins, “a jurisdição arbitral 

é exercida no interesse e por força da vontade das partes. Olvidar esse pressuposto 

e assegurar aos árbitros tal poder de intervenção seria a negação da própria prestação 

efetiva da tutela jurisdicional”42. 

O segundo ponto a ser estudado é o seguinte: efetuado o pagamento da indenização, 

a seguradora, em ação regressiva, também se sub-roga nos deveres da cláusula 

compromissória firmada entre o segurado e o terceiro causador dos danos? 

Ao dispor sobre a sub-rogação da seguradora, o artigo 786 do Código Civil prevê que 

“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. Ainda, o artigo 

349 do mesmo diploma legal estabelece que “a sub-rogação transfere ao novo credor 

todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, 

                                                           
41 LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem e seguro, ob. cit., p. 269-270. 
42 MARTINS, Pedro A. Batista. Arbitragem. Capacidade, consenso e intervenção de terceiros: uma 
sobrevista. Disponível em: <http://www.batistamartins.com>. Acesso em: 25/10/2022. 

http://www.batistamartins.com/
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contra o devedor principal e os fiadores”. Conforme se observa, a sub-rogação 

transfere não apenas os “direitos”, mas também as “ações” do antigo titular.  

No ano de 2019, o STJ, ao julgar pedido de homologação de sentença estrangeira 

arbitral que havia determinado a vinculação da seguradora sub-rogada à cláusula 

arbitral constante no contrato entre o segurado e o terceiro, acabou por não analisar 

o mérito da questão. Por maioria de votos, deferiu-se a homologação sob o 

entendimento de que “o controle judicial da homologação da sentença arbitral 

estrangeira está limitado aos aspectos previstos nos arts. 38 e 39 da Lei n. 9.307/1996, 

não podendo ser apreciado o mérito da relação de direito material afeto ao objeto da 

sentença homologatória”. Todavia, votos vencidos proferidos pelos Ministros João 

Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e Benedito Gonçalves se posicionaram o 

sentido de que a cláusula compromissória não vincula a seguradora sub-rogada. Nos 

dizeres do Ministro João Otávio de Noronha, “se o segurador sub-rogado não anuiu à 

cláusula compromissória e se o contrato de seguro não fazia remissão ao contrato de 

fornecimento que continha a referida cláusula, não há elemento capaz de autorizar a 

vinculação do segurador sub-rogado ao juízo arbitral. Observe-se que o art. 786 do 

Código Civil prevê que o segurador apenas se sub-roga nos direitos e ações que 

competirem ao segurado, não havendo alusão a ônus ou obrigações eventualmente 

assumidas por este último, sobretudo aquelas que tenham natureza personalíssima, 

como parece ocorrer com a cláusula compromissória”43. 

Mais recentemente, em Março/2022, o STJ julgou o REsp nº 1.962.11344, que versava 

sobre a vinculação da cláusula de eleição de foro pactuada entre o segurado e autora 

do dano à seguradora sub-rogada. Decidiu-se, por unanimidade, que “o instituto da 

sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de 

credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela 

autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-

rogada”. Em síntese, no entendimento do STJ a sub-rogação transfere apenas a 

titularidade do direito material, de tal sorte que os direitos de natureza processual não 

são oponíveis ao novo credor. Ainda que este julgado não trate especificamente da 

                                                           
43 SEC n. 14.930/EX, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 
27/6/2019. 
44 REsp n. 1.962.113/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, 
DJe de 25/3/2022. 
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cláusula compromissória, é um indicativo de como a Corte Superior pode vir a analisar 

a questão aqui posta no futuro. 

Sobre a natureza da cláusula compromissória ser processual ou material, Anderson 

Schreiber diz que “a restrição da eficácia da sub-rogação aos aspectos de direito 

material não se ajusta bem, todavia, à literalidade dos artigos 394 e 786 do Código 

Civil, que contemplam expressamente a transmissão das "ações" do titular primitivo 

ao novo titular do crédito”45. Ainda, explica o autor que a cláusula também não possui 

natureza personalíssima, o que poderia ser um óbice à vinculação da seguradora. Em 

conclusão, afirma que a cláusula compromissória é vinculante à seguradora, cabendo-

lhe “incorporar o exame do meio de resolução de controvérsia eleito contratualmente 

pelo segurado à sua análise de riscos, de modo a não ser surpreendida por eventual 

exceção de arbitragem quando do exercício do seu eventual direito de regresso. Isso 

não impede, naturalmente, a ocorrência de situações excepcionais, nas quais se 

demonstre a impossibilidade da seguradora de identificar a cláusula compromissória 

na fase de avaliação de risco. Suponha-se, por exemplo, a cláusula compromissória 

pactuada pelo segurado posteriormente à emissão da apólice, por meio de aditivo. 

Impõe-se ao segurado, em tal hipótese, o dever de informar à seguradora a 

modificação contratual, em atenção ao disposto no artigo 765 do Código Civil (...)”46. 

Nesse sentido é também o posicionamento de Francisco José Cahali e Viviane 

Rosolia Teodoro. Segundo os autores, a seguradora sub-rogada fica vinculada à 

cláusula compromissória constante do contrato entre o segurado e o terceiro, ainda 

que dela não seja signatária. Contudo, estariam ressalvadas situações “em que era 

impossível o acesso às cláusulas contratuais (por exemplo, celebrada a convenção 

arbitral em outro documento ou em aditamento posterior à contratação do seguro) ou, 

ainda, em situações de cobertura geral ao produto (ou à segurada como um todo) – a 

exemplo de seguros empresariais, a frotas de caminhões etc. – e não pontual, como 

o transporte de um bem ou mercadoria. Neste caso, a existência ou não do contrato 

firmado com terceiro, com cláusula compromissória, é totalmente dissociado da 

                                                           
45 SCHREIBER, Anderson. Sub-rogação da seguradora na cláusula compromissória. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-
compromissoria>. Acesso em: 25/10/2022. 
46 SCHREIBER, Anderson. Sub-rogação da seguradora na cláusula compromissória. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-
compromissoria>. Acesso em: 25/10/2022. 

https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-compromissoria
https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-compromissoria
https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-compromissoria
https://www.conjur.com.br/2021-dez-09/seguros-contemporaneos-sub-rogacao-seguradora-clausula-compromissoria
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cobertura. (...) Nesse contexto, a subscrição do risco figura como um importante 

processo para ser considerado na definição prática sobre a transmissão da cláusula 

compromissória de arbitragem às seguradoras, em caso de sub-rogação”47. 

Conforme se observa, a questão ainda é bastante controversa na doutrina e 

jurisprudência. A despeito de a natureza da arbitragem ser contratual, estando 

fundada na autonomia da vontade das partes, o instituto da sub-rogação transfere 

tanto os direitos quanto as ações que o credor primitivo possuía em face do terceiro, 

conforme previsto no Código Civil. Desse modo, nas hipóteses em que a seguradora 

tenha sido devidamente informada sobre a existência da cláusula compromissória 

durante a subscrição da apólice, tendo, portanto, considerado este fator em sua 

avaliação do risco, não haveria razão para desvinculá-la da cláusula em futuro litígio 

com aquele que causou o dano ao segurado indenizado. É imprescindível, portanto, 

que as seguradoras estejam atentas para esta questão e, especialmente em apólices 

de grandes riscos, incluam no processo de subscrição a avaliação do contrato firmado 

entre o segurado e o terceiro não apenas sob o prisma de seu escopo, obrigações 

assumidas e valores, mas também da forma de soluções de controvérsias. 

 

4. Conclusão 

A utilização arbitragem como método de solução de controvérsias envolvendo os 

contratos de seguro tem sido cada vez mais frequente e tem se revelado bastante 

eficaz. Especialmente em conflitos envolvendo grandes riscos - seja pelo valor 

envolvido, pela complexidade técnica dos fatos envolvendo o sinistro ou pela 

multidisciplinariedade da discussão – a arbitragem tem sido escolhida pelas partes em 

razão da celeridade, confidencialidade e especialidade dos árbitros.  

A expectativa é que a arbitragem se torne ainda mais difundida para a resolução das 

lides securitárias. Isso em razão da possibilidade que as seguradoras e os segurados 

agora têm de negociarem livremente os contratos de seguros de grandes riscos. Não 

se tratando de contratos de adesão, a cláusula compromissória pactuada entre as 

                                                           
47 CAHALI, Franciso José; TEODORO, Viviane Rosolia. Transmissão da cláusula arbitral às 
seguradoras em case de sub-rogação e a sentença arbitral estrangeira contestada 14.930 
(2015/0302344-0). Revista dos Tribunais. vol. 1040. ano 111. p. 71-88. São Paulo: Ed. RT, junho 
2022. 
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partes é vinculante independentemente do cumprimento dos requisitos do artigo 4º, 

§2º, da Lei de Arbitragem. 

Não se deve olvidar, contudo, os casos de contratações envolvendo grandes riscos, 

mas sujas apólices ainda são comercializadas como produtos massificados. A 

depender das circunstâncias concretas e da forma como se deu a negociação, é 

possível que o contrato seja considerado como de adesão e, portanto, o disposto no 

referido dispositivo legal deverá ser observado para que a cláusula seja vinculante ao 

segurado, a despeito das dificuldades práticas envolvidas em razão da dinâmica deste 

tipo de contrato. Por outro lado, deve-se considerar que mesmo em contratos que não 

sejam comercializados na forma prevista na Resolução CNSP 407/2021, é possível 

que o segurado tenha tido uma participação ativa na negociação das cláusulas da 

apólice, de forma que não se caracterize como contrato de adesão. Nesta hipótese, 

também não haverá exigência de cumprimento dos requisitos do artigo 4º, §2º, da Lei 

de Arbitragem. 

Além disso, é igualmente importante que no processo de subscrição de riscos as 

seguradoras atentem para a existência, ou não, de cláusula compromissória no 

contrato firmado entre o segurado e o terceiro, tendo em vista o impacto que pode 

causar no ressarcimento da seguradora em eventual sub-rogação. Ainda não há um 

posicionamento majoritário na doutrina e jurisprudência sobre a vinculação da 

seguradora sub-rogada à cláusula compromissória da qual não seja signatária, razão 

pela qual a subscrição deve considerá-la no processo de aceitação e precificação do 

risco.   
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Resumo 

Tendo em vista os esforços do mercado segurador e a preocupação governamental 
em entender como o clima impacta na modelagem dos seguros, o presente artigo 
avalia a relação entre as taxas praticadas nas apólices de seguro agrícola e o 
indicador de risco do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), a fim de 
entender se há coerência entre esses elementos. Para tanto, é necessário entender o 
conceito de risco, o produto de seguro agrícola e as suas dificuldades de 
operacionalização, assim como o papel do ZARC e a sua finalidade de diminuir a 
assimetria de informação e a escassez de dados nesse mercado. Por fim, realiza-se 
o comparativo entre taxas, sinistralidade e risco das apólices emitidas a partir do 
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). A natureza desta 
pesquisa é essencialmente quantitativa e analítica, utilizando-se de processos de 
engenharia de dados e métodos estatísticos para chegar a suas conclusões. Diante 
disso, verifica-se que o indicador de nível de riscos do ZARC, mesmo capaz de 
separar apólices em diferentes graus de sinistralidade, não possui relação direta com 
as taxas praticadas nas apólices de seguro rural, o que impõe a constatação de que 
esse insumo informacional não é relevante para a precificação desse tipo de produto. 

 

Palavras-chave: Seguro rural. Precificação. Zoneamento Agrícola de Risco 
Climático. 
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Abstract 

Given the efforts of the insurance market and the government's concern to understand 

how the climate impacts insurance modeling, this article evaluates the relationship 

between the rates practiced in agricultural insurance policies and the risk indicator of 

the Agricultural Climate Risk Zoning (ZARC), in order to comprehend if these elements 

are coherent between each other. Therefore, it is necessary to understand the concept 

of risk, the agricultural insurance product, and its operationalization difficulties, as well 

as the role of ZARC and its purpose of reducing the asymmetry of information and 

scarcity of data in this market and, finally, the comparison between rates, claims, and 

risk of policies issued from the Rural Insurance Premium Subsidy Program (PSR). The 

nature of this research is essentially quantitative and analytical, using data engineering 

processes and statistical methods to get its conclusions. It appears that the ZARC risk 

level indicator, even though being capable of separating policies into different degrees 

of losses, it does not have a direct relationship with the rates practiced in rural 

insurance policies, which imposes the finding that this data is not relevant when pricing 

this type of product. 

 

Keywords: Rural insurance. Pricing. Agricultural Climate Risk Zoning. 
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1. Introdução 

O seguro agrícola exerce uma função vital para a cadeia produtiva de alimentos, 

servindo tanto como incentivo à produtividade quanto como segurança em casos de 

eventos extremos (PORTH; TAN, 2015). Essa proteção se torna especialmente 

importante em países subdesenvolvidos, nos quais a agricultura é por vezes a fonte 

primária de recursos. Na África, por exemplo, de 30% a 40% do PIB e cerca 60% das 

exportações vêm da agricultura (WORLD BANK, 2018). Em 1970, aproximadamente 

7,5% do PIB brasileiro era composto pela agricultura, pela silvicultura e pela pesca; 

atualmente o percentual desse setor em relação ao PIB é consideravelmente maior, 

tendo atingido 26,6% em 2020 (CLIMATE FIELDVIEW, 2021). Esses números 

demonstram a importância do agronegócio e a sua consolidação como peça-chave da 

economia brasileira. 

Consideradas modalidades de seguro rural, as coberturas do seguro agrícola 

protegem o segurado, principalmente, contra perdas decorrentes de fenômenos 

meteorológicos. Ou seja, elas garantem a indenização ao produtor contra a maioria 

dos riscos de origem externa, como incêndios e raios, trombas d’água, ventos fortes, 

granizos, geadas, chuvas excessivas, secas e variações excessivas de temperatura 

(SUSEP, 2016). E, apesar de a atividade agropecuária ser uma atividade que 

apresenta riscos de produção consideravelmente mais elevados que nos setores 

secundário e terciário (RAMOS, 2009), apenas 15% da área plantada no Brasil é 

segurada. Esses números são muito inferiores aos de países que possuem esse 

mercado mais bem desenvolvido, a exemplo dos Estados Unidos, onde a abrangência 

é de 80% da área cultivada (REVISTA APÓLICE, 2017). 

O seguro agrícola possui uma grande complexidade atuarial envolvida, e inclusive 

quebra diversas premissas de segurabilidade (OZAKI, 2007), portanto os esforços e 

a preocupação do mercado segurador em entender como o clima impacta na 

modelagem dos seguros é perceptível. Há movimentos em diversas camadas desse 

segmento do sistema financeiro, reguladores, resseguradoras, seguradoras e 

sociedades atuariais estão investindo em diversas iniciativas para determinarem como 

será o futuro do contrato de seguro, como mencionado pelo The Climate Index 

Working Group (COLLINGS et al., 2012, p. 7, tradução nossa): “Uma Seguradora 
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estará interessada em reduzir a exposição e os riscos associados às estatísticas de 

climas extremos, cuja ocorrência é esperada em um cenário de aquecimento global”51. 

E, assim como os integrantes desse mercado, uma sociedade como um todo que se 

protege contra possíveis catástrofes e prejuízos inesperados, além de 

financeiramente protegida, acaba, consequentemente, evitando outras crises, como 

as alimentares, as governamentais e as civis.  

Dado esse contexto de enorme incerteza em que o meio rural está inserido, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde 1996, promove o 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC). A partir de uma extensa base de 

informações, o ZARC indica os níveis de risco de se plantar determinada cultura, 

levando em consideração a localização onde ocorrerá o plantio, o período do ano e o 

tipo do solo. Esse zoneamento se tornou um instrumento da política agrícola e da 

gestão de riscos agrícolas no país. Elaborado a partir de estudos da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a EMBRAPA, esse documento baliza os 

diversos programas governamentais de auxílio à agricultura, como o PROAGRO, o 

Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) e, nomeadamente indispensável para este 

trabalho, o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, o qual, desde 2005, 

concede subsídios nos prêmios de seguro agrícola, como uma forma de possibilitar 

que mais produtores tenham acesso a essa proteção (MAPA, 2021). 

Portanto, dada a importância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático como 

política pública no Brasil, este artigo se propõe a responder à seguinte questão-

problema: os preços das apólices de seguro agrícola no Brasil são coerentes com os 

níveis de risco apontados pelo ZARC? Dessa forma, este estudo avaliará a relação 

dos níveis de risco tanto nas taxas praticadas quanto na sinistralidade dos contratos 

de seguro subvencionados pelo PSR entre os anos de 2017 e 2021, categorizando 

cada um deles conforme a faixa de risco do ZARC em que seriam enquadrados. 

O presente estudo, na próxima seção, conta com um referencial teórico. A seguir, há 

a discussão dos procedimentos metodológicos utilizados. Posteriormente, são 

realizadas a apresentação e a análise dos dados coletados. Por fim, há as 

considerações finais. 

                                                           
51 Do original: “An insurer might be interested in reducing exposure and risk to claims associated with 
changes in the statistics of extreme weather, which are expected to occur under global warming”. 
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2. Referencial Teórico 

O referencial teórico da presente pesquisa se dividirá em dois grandes grupos: i) 

Riscos e seguro agrícola; e ii) Zoneamento agrícola e riscos climáticos. Na primeira 

parte, conceituar-se-á o entendimento de risco para o mercado de seguros, abordando 

mais extensivamente o seguro agrícola, que, sendo o objeto deste estudo, possui 

peculiaridades técnicas e um particular histórico de influência governamental. Na 

segunda parte, será apresentada uma das mais importantes ferramentas da política 

rural do país, o ZARC, bem como o problema que essa ferramenta se propõe a 

resolver: o acesso a informações em relação ao melhor momento para o plantio de 

determinada cultura, dados os riscos climáticos a que essa cultura está sujeita. 

 

2.1 Riscos e Seguro Agrícola 

Risco é a peça central do seguro. No cotidiano, entendemos risco como o perigo de 

que algo não desejado ocorra a alguém. Em termos atuariais, é suprimido esse 

julgamento qualitativo do risco; ele se torna um modo de tratamento das 

consequências financeiras de um determinado evento (EWOLD, 1991). Junto com a 

noção de chance, a perspectiva atuarial do risco embarca os conceitos de 

probabilidade, intensidade e aleatoriedade, segundo Ewold (1991). O risco, no 

contexto do seguro, possui três características principais: é calculável, é coletivo e 

representa uma quantia de capital. 

Portanto, é possível determinar que o seguro é um acordo mútuo de compensação 

das consequências aleatórias de eventos regidos pelas leis da estatística; além disso, 

o seguro pode ser considerado um elemento de equilíbrio social. No momento em que 

os danos são mitigados proporcionalmente sobre toda a sociedade, o prejuízo, que 

ora incorreria sobre apenas um indivíduo, é diluído entre diversos indivíduos. Isso faz 

com que a comunidade se torne mais estável, pois o impacto de eventos não 

esperados no planejamento dos agentes econômicos diminui. 

 

2.1.1 Seguro Agrícola 

Assim como qualquer produto garantidor de proteção financeira, o seguro agrícola 

existe por conta da aversão ao risco. Ao oferecer aos produtores segurança em 

relação a fatores externos, o seguro agrícola permite tomar riscos que outrora não 



141 
 

seriam tomados. Uma das características marcantes dessa modalidade é que 

raramente esse produto é oferecido exclusivamente pelo mercado. Mesmo em países 

desenvolvidos, como Estados Unidos e Espanha (países-referência nesse tipo de 

proteção), órgãos públicos desempenham um papel fundamental no incentivo à sua 

adoção. 

Para os produtores, o seguro agrícola pode ser um recurso de extrema importância, 

mesmo com outros métodos disponíveis para a gestão dos riscos, como a 

diversificação da cultura. Segundo Hazell (1992), o seguro protege contra o problema 

da covariabilidade, ou seja, oferece uma ferramenta de gestão do risco mais eficiente 

que as que estão tradicionalmente disponíveis para os fazendeiros. Além disso, os 

bancos também estão preocupados com a garantia de colheita dos produtores e das 

cooperativas. A atividade rural demanda uma grande quantidade de crédito, e, se os 

produtores sofrem perdas na produção, consequentemente, os empréstimos tomados 

por eles não serão pagos. No Brasil, o responsável por gerir o Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR) é o Banco Central, o qual determina o montante a ser 

disponibilizado e as taxas de juros do Plano Safra (BACEN). 

A necessidade da presença do governo para que os produtores adotem essa proteção 

se deve ao fato de que o risco envolvido na colheita de produtos agrários consiste em 

um caso específico, que contraria praticamente todos os critérios-padrão 

estabelecidos pelo mercado segurador. Ou seja, como afirmado por Ahsan, Ali e 

Kurian (1982, p. 521, tradução nossa): 

A seguradora tem conhecimento razoavelmente objetivo sobre o risco 
envolvido, um grande número de indivíduos expostos de forma semelhante 
está presente, a incidência do risco é distribuída de forma independente entre 
os indivíduos e os indivíduos não podem influenciar a natureza e a ocorrência 
do incidente de risco. Nem podem influenciar a indenização a receber uma 
vez que compram uma apólice. Nesse contexto idealizado, os contratos de 
seguro são negociados como outras commodities contingentes, e o prêmio é 
determinado por forças de demanda e oferta.52 

E o que acontece de fato é: o produtor possui mais informações sobre o seu plantio 

do que a seguradora. Essa assimetria de informações leva a um fenômeno muito 

                                                           
52 Do original: “The insurance agency has reasonably objective knowledge about the risk involved, a 
large number of similarly exposed individuals are present, the incidence of risk is independently 
distributed over individuals, and the individuals cannot influence the nature and occurrence of the risky 
incident. Nor can they influence the indemnity receivable once they buy a policy. In such an idealized 
context, insurance contracts are traded like other contingent commodities, and the premium is 
determined by forces of demand and supply”. 
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perigoso, chamado de seleção adversa; isso ocorre quando, em uma transação, o 

comprador ou o vendedor possui mais informações do que a outra parte. Isso ocorre, 

por exemplo, quando os prêmios de seguro estão tão elevados que apenas os 

indivíduos que sabem que estão mais expostos se sujeitam a contratar um seguro por 

esse preço. 

 

2.1.2 Seguro Agrícola no Brasil e o Programa de Subvenção ao Prêmio de 

Seguro Rural 

Como visto na seção anterior, por conta das especificidades do seguro agrícola, 

muitas vezes se faz necessário que o governo interfira para que haja interesse 

econômico nesse produto. Atualmente, no Brasil, está em vigor o Programa de 

Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural (PSR), que é uma peça central das políticas 

públicas de gestão de riscos agrícolas e que tem se mostrado uma das mais eficientes 

maneiras de promover o seguro rural no Brasil.  

Apresentado em 2002 pelo poder executivo e posteriormente transformado na Lei n. 

10.823, de 19 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003, n.p.), o PSR, segundo o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem a finalidade de servir como 

“apoio aos produtores rurais que desejam proteger suas lavouras contra riscos 

climáticos adversos”. O percentual de subvenção varia de acordo com as prioridades 

da política agrícola e representa em torno de 30% a 35% do prêmio. As modalidades 

amparadas por ele são os seguros agrícola, pecuário, florestal e aquícola (MAPA, 

2019). 

Vale fazer menção também a um grande marco na história do seguro agrícola no 

Brasil: o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), instituído em 

1973. O PROAGRO foi criado para garantir que o produtor rural conseguisse pagar o 

custeio agrícola, mesmo que fenômenos naturais atingissem os bens. Isso significa 

que, como não era toda a produção que estava segurada, o PROAGRO tornou-se um 

seguro de crédito, protegendo, principalmente, os agentes financeiros (BUAINAIN; 

VIEIRA, 2011). Após diversas reformas, o PROAGRO chegou à formulação que 

possui hoje. Os seus objetivos, atualmente, são: a) Em decorrência de perdas, 

exonerar o produtor rural de determinadas obrigações financeiras; b) Em operações 
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de custeio rural, indenizar a parcela de recursos próprios dos produtores; e c) 

Fomentar o investimento em novas tecnologias agropecuárias. 

 

2.2 Zoneamento Agrícola e Riscos Climáticos 

Riscos climáticos são o conjunto de riscos induzidos pelas mudanças climáticas 

(CHARPENTIER, 2008). Sendo a agricultura regida pelo clima, o setor é altamente 

sensível a quaisquer mudanças que ocorram, tanto os desvios da média (como 

aumento da temperatura ou diminuição das chuvas) quanto os eventos extremos 

(geadas, granizo, enchentes etc.). Outro aspecto importante dos riscos climáticos é 

que eles violam grande parte das condições de segurabilidade (OZAKI, 2007, p. 78). 

Essas condições são descritas abaixo: 

1. A perda esperada deve ser calculável; 

2. As circunstâncias de uma perda devem ser bem definidas; além disso, 

devem ser não intencionais e devem ser acidentais; 

3. Deve haver um grande número de unidades expostas, homogêneas e 

independentes; 

4. O prêmio deve ser economicamente viável; 

5. Não deve haver perda catastrófica. 

Portanto, sendo o risco climático um dos objetos do seguro agrícola, Ozaki (2007, p. 

90) argumenta que, para que esse produto se estabeleça como um mecanismo viável 

de proteção ao setor, “é necessária uma grande cooperação entre mercado, governo, 

produtores, cooperativas, universidades e centros de pesquisa em busca de objetivos 

comuns a fim de acelerar o processo de desenvolvimento do seguro para o 

agronegócio”. 

 

2.2.1 Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

Uma das ferramentas criadas, aliada às demais políticas públicas implementadas no 

Brasil, é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O ZARC é um estudo agro 

meteorológico que delimita regiões de produção e épocas de plantio, de acordo com 

suas probabilidades de perda de produção causadas por eventos meteorológicos 

adversos (EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 2021). Essa é a ferramenta 
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oficial de apoio ao governo brasileiro na concessão de crédito de custeio e oferta de 

seguro agrícola (ASSAD et al., 2008).  

O ZARC é operacionalizado por uma equipe multidisciplinar. Ele conta com 

engenheiros agrônomos, estatísticos e meteorologistas que, com base em grandes 

esforços computacionais e de modelagem, definem o que plantar, onde plantar e 

quando plantar. O objetivo é quantificar o risco de perda das lavouras, e, para isso, os 

três fatores mais importantes são: clima, tipo de solo e cultura. Os resultados do ZARC 

são publicados anualmente no formato de portarias divulgadas no Diário Oficial da 

União. Atualmente, essa ferramenta contempla todos os estados do Brasil e mais de 

40 culturas, entre plantios de safra e perenes. 

O produtor ou o cidadão interessado em obter informações geradas pelo ZARC pode 

acessá-lo no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O nível de 

risco é determinado a partir do cruzamento das informações solicitadas, e pode ser 

de 20%, 30% ou 40%. Esses percentuais representam o risco de perda da produção, 

seja por não atendimento das necessidades hídricas, seja por ocorrência de geadas, 

ou por qualquer outro fenômeno climático (ASSAD et al., 2008).  

 

2.2.2 Impactos das Mudanças Climáticas na Agricultura 

São consideradas mudanças climáticas quaisquer alterações significativas e 

duradouras em algum medidor do clima; ou seja, elas consistem em mudanças na 

temperatura, na quantidade de precipitação ou no comportamento dos ventos, 

mudanças essas que se estendem por décadas ou mais (EPA, 2019). Se, no passado, 

havia algumas dúvidas de que o planeta Terra estava sofrendo com um aquecimento 

induzido pelos seres humanos, hoje as evidências são muito mais claras. Segundo o 

The Copenhagen Diagnosis, um relatório sobre mudanças climáticas destinado a 

autoridades governamentais, nos últimos 25 anos, a temperatura aumentou cerca de 

0,19ºC por década. Esse número havia sido previsto, em razão do aumento das 

emissões de gases do efeito estufa (ALLISON et al., 2009). As perspectivas para o 

futuro são incertas e dependem de ações que devem ser tomadas hoje. Se 

mantivermos os níveis de emissão de 𝐶𝑂2, estima-se que a temperatura da superfície 

do nosso planeta pode aumentar de 4-7ºC até 2100. Uma elevação dessa escala 
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produziria efeitos adversos em toda a civilização humana e na maior parte dos 

ecossistemas. 

Ao longo das últimas décadas, já foi possível notar algumas dessas mudanças. 

Estudos indicam que a temperatura na superfície da Terra está subindo, e evidências 

demonstram um aumento de 1ºC na temperatura média do planeta, desde 1901. Há 

também estimativas de que, se os níveis de emissão de gases de efeito estufa não 

diminuírem, a temperatura do nosso planeta poderá aumentar em 5ºC até o fim do 

século (WUEBBLES et al., 2016). Esses dados impactam diretamente na dinâmica da 

produção de alimentos. A agricultura é extremamente sensível ao clima, e, embora 

exista o efeito da chamada “Fertilização por 𝐶𝑂2”, eventos climáticos de alta 

intensidade e de curta duração, como os que têm sido observados ao longo dos 

últimos anos, podem danificar as células fotossintetizantes das plantações e resultar 

em grandes baixas de produção (SCHLENKER; ROBERTS, 2009).  

Os eventos extremos tendem a ocorrer com intensidade e frequência cada vez 

maiores. Além disso, em países como o Brasil, em que 9% dos trabalhadores estão 

diretamente empregados na agricultura (WORLD BANK, 2018), tanto a segurança 

alimentar do país quanto o mercado de trabalho e a economia são ameaçados pelos 

riscos meteorológicos. 

Agricultura, pecuária e pesca são atividades extremamente sensíveis ao clima. Elas 

dependem da temperatura, da incidência de luz, da umidade e dos nutrientes 

presentes no solo, bem como da disponibilidade de água. E, no futuro, todos esses 

fatores, os quais utilizamos ao nosso favor hoje, podem não estar presentes nos 

mesmos lugares em que estavam no passado. As consequências das mudanças no 

clima são um incentivo, talvez não desejado, à adaptação e à modernização do 

campo.  

 

2.3 Estudos Relacionados 

Buainain e Vieira (2011) fazem uma análise do seguro agrícola no Brasil, trazendo 

informações históricas relevantes para entender esse mercado atualmente. O seu 

artigo levanta pontos interessantes em relação à financeirização da produção agrária 

e aos desafios da produção rural em uma economia aberta. Os autores creditam o 

sucesso do setor principalmente à política agrícola que começou a ser adotada a partir 
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de 1960. Hoje já consolidada, essa política é baseada no crédito barato ao produtor e 

no seguro ao próprio crédito, ambos interagindo e promovendo a expansão da área. 

Ozaki (2013) faz uma avaliação do custo governamental do seguro agrícola no Brasil, 

levantando, mais especificamente, os valores monetários que foram disponibilizados 

para o Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural entre 2006 e 2011. A 

conclusão a que o autor chega é que, para que o seguro possa se tornar uma política 

de gestão de riscos abrangente o suficiente, é necessário que haja vontade e 

determinação do Governo, uma vez que os valores investidos no programa são 

insuficientes para atender à crescente demanda pelo seguro.  

Collins et al. (2012) têm o objetivo de determinar o impacto das mudanças climáticas 

para os produtos de seguro e como isso vai afetar a sociedade. O estudo se preocupa 

com apresentar ferramentas que permitam acessar quantitativamente a progressão 

de determinados riscos. A conclusão trazida pelos autores é que, para que um índice 

climático possa ser criado e utilizado pelos atuários, todos os fatores climáticos devem 

ser interpretados como fator de impacto (hazard factor, matematicamente 

representado como 𝑓(𝐻)). Derivam-se disso, então, diversas informações que são 

utilizadas por seguradoras e resseguradoras, como a trazida pela International 

Geosphere-Biosphere Program (IGBP), a qual sumariza, em um único número, 

diversas informações relevantes para a mensuração dos riscos climáticos. 

O objetivo deste estudo se assemelha ao de Minitti (2020), diferenciando-se pelo fato 

de que, ao invés de estimar os ganhos econômicos, sociais e ambientais do 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático, este trabalho se foca nos impactos atuariais 

dos níveis de risco indicados pelo relatório. Portanto, a abordagem, de caráter 

notadamente quantitativo, requer o emprego de artifícios estatísticos que não foram 

utilizados no trabalho de Minitti (2020).  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Para a definição da metodologia de pesquisa, serão definidos três aspectos relativos 

à pesquisa que será realizada: sua abordagem, seus objetivos e quais procedimentos 

técnicos serão utilizados. Quanto à abordagem do problema, esta pesquisa será 

classificada como quantitativa, pois os dados analisados serão obtidos diretamente 

dos objetos deste estudo. Como descrito por Fonseca (2002, p. 20):  
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A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis etc. 

No que tange aos objetivos deste estudo, esta pesquisa será caracterizada como 

descritiva, pois, como explica Gil (2007, p. 28): “as pesquisas deste tipo têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Tendo em vista que os 

dados serão coletados a partir de apólices de seguro provenientes do Sistema de 

Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (SISSER), do Mapa de Solos 

divulgado pela EMBRAPA, e que, por fim, esses dados serão cruzados com o 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), também operacionalizado pela 

EMBRAPA, serão realizados procedimentos de limpeza e de engenharia de dados, 

assim como serão aplicados métodos de avaliação estatísticos para correlacionar 

esses dados com o indicador de risco das portarias do ZARC divulgadas a partir da 

safra 2016/2017. 

A pesquisa poderá, assim, ser considerada documental, uma vez que os 

procedimentos técnicos utilizados recorrem a diversas fontes sem tratamento 

analítico, como tabelas estatísticas, relatórios, documentos oficiais, demonstrações 

financeiras etc. (FONSECA, 2002). 

 

3.1 Teste de Hipótese 

O teste de hipótese é uma ferramenta estatística extremamente importante. A partir 

do teste, é possível constatar se determinado tratamento teve efeito positivo, se uma 

variável tem poder preditivo e, no contexto deste trabalho, se um grupo difere de outro 

(GERSTMAN, 2016). 

Ao longo da análise dos dados, será utilizado o teste U de Mann-Whitney, que 

segundo Landers (1981, apud NACHAR, 2008), possui 95% do poder estatístico do 

teste t de Student, com a vantagem de não depender de tantas premissas em relação 

às distribuições analisadas. O teste U de Mann-Whitney é calculado a partir da 

estatística 𝑈 de cada amostra, e essas amostras devem possuir distribuição 

conhecida sob a hipótese nula. Essa estatística é matematicamente representada por: 
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𝑈𝑥 =  𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 + (
(𝑛𝑥×(𝑛𝑥+1))

2
)  − 𝑅𝑥  

𝑈𝑦 =  𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 +  (
(𝑛𝑦 × (𝑛𝑦 + 1))

2
)  − 𝑅𝑦 

 

Em que 𝑛 é o número de observações em cada um dos grupos, e 𝑅 é a soma dos 

postos (ranks) de cada um dos grupos. Em outras palavras, a estatística 𝑈 pode ser 

entendida como o número de vezes que uma observação em uma amostra precede 

ou sucede observações no outro grupo, quando eles estão ordenados.  

A hipótese nula do teste U de Mann-Whitney estipula que os dois grupos são 

homogêneos e possuem a mesma distribuição. Já a hipótese alternativa pode assumir 

diferentes proposições; são elas: 

𝐻1 =  𝜃𝑥 ≠  𝜃𝑦, 

𝐻1 =  𝜃𝑥 >  𝜃𝑦, 

𝐻1 =  𝜃𝑥 <  𝜃𝑦 

 

Ou seja, podemos testar se as amostras são significativamente diferentes e, também, 

se um grupo é significativamente maior ou menor que o outro. Portanto, para aceitar 

ou rejeitar a hipótese nula, é consultada a tabela de Mann e Whitney para o 𝑝, que 

corresponde ao menor valor de 𝑈 calculado (𝑚𝑖𝑛(𝑈𝑥, 𝑈𝑦)). Se 𝑝 é menor que o limite 

𝛼 previamente estipulado, rejeita-se a hipótese nula (NACHAR, 2008). 

 

4. Análise dos Dados 

Na presente seção, serão apresentados os dados obtidos e o resultado da análise da 

influência do indicador de riscos do Zoneamento Agrícola de Risco Climático nas taxas 

praticadas pelas seguradoras, bem como o seu reflexo na sinistralidade das apólices 

de seguro agrícola com subvenção do PSR. 

 

4.1 Condições Gerais Analisadas 

Conforme mencionado anteriormente, os dados foram coletados a partir de diferentes 

fontes públicas de informação. Com o cruzamento desses dados, foram geradas as 

informações que propiciaram a análise realizada no presente trabalho. Os dados de 
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apólices de seguro rural foram coletados a partir da base divulgada pelo Sistema de 

Subvenção Econômica ao Prêmio de Seguro Rural (SISSER). Essa base contém 

informações detalhadas sobre cada uma das apólices de seguro rural que foram 

subvencionadas pelo PSR 

Os contratos analisados foram emitidos entre 2017 e junho de 2021, e, para incluir a 

informação do nível de risco do plantio, é necessário agregar quatro informações 

acerca dos objetos do seguro: 

1. Localização; 

2. Data de início do plantio; 

3. Textura do solo; 

4. Cultura e cultivar (ciclo da cultura, longo ou curto). 

A base de dados do SISSER contém primariamente informações relevantes para o 

controle do PSR, como informações da apólice, da área segurada e do valor do 

prêmio. Entre as variáveis necessárias, há as coordenadas geográficas do centroide 

da plantação, a data de início do plantio e a cultura, porém, sem informações do 

cultivar. Portanto, possuímos as informações 1 e 2 da lista de requerimentos acima. 

Para obter os dados relativos ao item número 3 da lista, a textura do solo, foi feito um 

cruzamento com o Mapa de Solos do Brasil. Esse relatório, produzido pela EMBRAPA, 

possibilitou que fosse realizado um cruzamento geo-referênciados do centroide do 

plantio com os dados do Mapa de Solos. Com isso, é possível determinar a classe 

geral do solo em determinada área geográfica e obter a textura do solo nessa 

localização. 

Por fim, para cumprir toda a informação necessária para avaliar o nível de risco, seria 

preciso do ciclo do cultivar da cultura plantada (item número 4). No entanto, a 

informação específica de cada apólice não se encontra disponível em nenhuma fonte 

pública de dados. Portanto, para não haver imprecisão na apuração do nível de risco, 

foram avaliadas apenas as apólices que tinham o mesmo nível de risco 

independentemente do ciclo da cultura; ou seja, foram consideradas para a análise 

apenas as apólices cujos dados “localização”, “data de plantio”, “textura do solo” e 

“cultura” tivessem o mesmo nível de risco para todos os cultivares. Com isso, restaram 

65.403 apólices das 454.400 que existiam na base de dados original. O número de 

apólices por cultura é apresentado na seguinte tabela: 
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Tabela 1 – Quantidade de apólices emitidas com subvenção do PSR, agrupadas por cultura – de 2017 a 2021/06 

Cultura Quantidade 

Algodão 18 

Amendoim 83 

Arroz 119 

Aveia 6 

Cevada 2 

Milho 1ª safra 423 

Milho 2ª safra 25.310 

Soja 28.406 

Sorgo 326 

Trigo 10.710 

Total geral 65.403 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Pode-se notar a grande concentração de apólices em culturas específicas; 

notadamente, naquelas culturas em que o Brasil possui maior produção. Para dar uma 

maior consistência estatística e evitar o enviesamento por conta de anomalias e 

outliers, o presente trabalho foca a sua análise no subconjunto de culturas com maior 

quantidade de apólices, ou seja, soja, milho 2ª safra e trigo. A população total dessas 

três culturas é de 327.983 apólices na base de dados original; portanto, as 64.426 

amostras obtidas após o cruzamento e a limpeza dos dados excedem numerosamente 

a amostra mínima para um intervalo de confiança de 99% e para uma margem de erro 

de 1%, que resultaria em 15.777 exemplares (QUALTRICS, n.d.). Em relação aos 

estados nos quais se localizam as culturas estudadas, nota-se, no gráfico abaixo, que 

há uma grande concentração no estado do Paraná, seguido por Rio Grande do Sul, 

São Paulo e Mato Grosso do Sul. 
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Gráfico 1 – Quantidade de apólices emitidas por UF 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Ao avaliar a distribuição por tipo de cultura por estado, podemos notar que todos eles 

fazem o plantio de soja. Essa informação não surpreende, já que o Brasil é o maior 

produtor e o maior exportador dessa commodity no mundo. Dos 8% do território 

brasileiro que são destinados à produção de grãos, a soja ocupa mais de 40% deles, 

o equivalente a 33 milhões de hectares (O PRESENTE RURAL, 2021). 

Gráfico 2 – Participação de cada cultura na quantidade de apólices por estado 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Ao se avaliar a distribuição de risco das apólices selecionadas acima, pode-se notar 

a grande concentração de contratos no grupo com 20% de risco, o menor patamar do 

ZARC. Essa informação fornece um bom sinal para o mercado, pois indica que os 

produtores têm optado por realizar o plantio nas épocas mais favoráveis de cada 

cultura, restando apenas um grupo bem menos significativo de lavouras que se 

encontram nas classificações mais arriscadas. 

Gráfico 3 – Distribuição de apólices por faixa de Risco do ZARC 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

4.2 Avaliação entre Grupos 

Para que fosse possível quantificar o impacto dos níveis de risco do ZARC na 

precificação das apólices de seguro, foram realizadas análises em dois grupos 

diferentes de dados. O primeiro aborda a amostra completa, expondo a sinistralidade 

e a variação entre as taxas, conforme o nível de risco de todas as culturas em todos 

os estados; chamaremos esse de “Grupo 1”. O segundo grupo, chamado de “Grupo 

2”, é um subconjunto desse primeiro; nele, serão consideradas apenas as apólices 

emitidas no estado do Paraná para a cultura de milho 2ª safra. Nesta análise, o 

objetivo é fazer um diagnóstico de um recorte específico da amostra, com o propósito 

de isolar variáveis que poderiam enviesar a precificação, como cultura, localização do 

plantio e tipo de solo.  
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O subconjunto pertencente ao Grupo 2 foi escolhido por ser o grupo com o maior 

número de apólices para a mesma cultura em uma região específica. Isso permite 

avaliar as consequências da classificação de risco mais diretamente, pois será a única 

característica diferenciadora entre as apólices. No gráfico abaixo, podemos observar 

a distribuição geográfica dos plantios analisados e o seu nível de risco. 

Gráfico 4 – Distribuição geográfica das apólices analisadas 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

No Grupo 2, os plantios se localizam em regiões muito próximas. Por isso, o solo tende 

a ser semelhante, e o fator que determina o risco do empreendimento rural é 

primordialmente a data do plantio. Como se pode observar na tabela abaixo, a maior 

ocorrência de apólices com classificação de risco de 20% é verificada entre os 

decêndios 36 e 6, e as apólices com risco de 30% e 40% são verificadas nos 

decêndios 7, 8 e 9. 

Tabela 2 – Percentual de plantios por nível de risco e decêndio  

Decêndio            

Risco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 Total 

20% 97% 90% 90% 92% 92% 94% 61% 59% 0% 100% 82,84% 

30% 2% 10% 9% 6% 5% 4% 25% 23% 40% 0% 10,87% 

40% 1% 0% 1% 2% 4% 2% 14% 18% 60% 0% 6,29% 



154 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

4.2.1 Análise da Sinistralidade 

Ao se analisarem todas as apólices encerradas até junho de 2020, quando agrupadas 

por faixa de risco, podemos observar, no gráfico abaixo, que, no Grupo 1, a 

sinistralidade reflete o respectivo nível de risco esperado dos contratos, e que, apesar 

de a magnitude da sinistralidade variar ano a ano, a consistência do indicador é 

mantida. 

Gráfico 5 – Sinistralidade das apólices por ano e faixa de risco 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Para o Grupo 2, os dados não mantêm a consistência ao longo de todos os anos, 

apesar de as apólices emitidas em 2019 estarem com a ordenação por risco conforme 

o esperado. O comportamento errático da sinistralidade nas apólices emitidas em 

2018 pode indicar a ocorrência de algum evento climático agudo que afetou esses 

contratos. 

É importante notar como a magnitude das sinistralidades varia de modo conjunto, ano 

a ano, para ambos os grupos. Ou seja, o Grupo 1, que contém alta diversificação de 

indivíduos, possui aumento e diminuição de sinistralidade nos mesmos anos que o 

Grupo 2, que é altamente concentrado. Esse comportamento denota o caráter 

sistêmico dos riscos rurais, agropecuários e climáticos. 
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4.2.2 Análise das Taxas 

Na seção acima, foi possível observar a relevante diferença de sinistralidade entre os 

níveis de risco. Nesta seção, discutiremos se as taxas praticadas refletem as 

diferentes expectativas de indenização para cada um desses níveis de risco. Os 

gráficos boxplot abaixo demonstram que, para o Grupo 1, os mínimos e máximos das 

taxas do grupo com 40% de risco estão contidos dentro dos mínimos e máximos do 

grupo com 30% de risco, que, por sua vez, estão contidos no grupo com 20% de risco.  

Gráfico 6 – Distribuição das taxas das apólices por nível de risco 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Para o Grupo 2, o comportamento é graficamente parecido com o da amostra 

completa, valendo notar algumas distorções: o limite superior do 1º quartil do grupo 

com 40% de risco é mais baixo que o do grupo com 20%; a média das taxas do grupo 

com 40% é inferior à do grupo com 20%; e o limite superior do 3º quartil do grupo com 

40% de risco também é inferior ao do 3º quartil do grupo com 20% de risco. Com isso, 

constata-se que as taxas do Grupo 2 estão comparativamente mais descoladas do 

indicador de risco do ZARC que as taxas do Grupo 1. 
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4.3 Teste de Hipótese 

Para avaliar se há heterogeneidade nas taxas provenientes de apólices classificadas 

em diferentes níveis de risco, utilizaremos o teste U de Mann-Whitney, que, como 

descrito anteriormente, é uma versão não paramétrica do teste t de Student e pode 

ser utilizado em amostras de tamanhos arbitrários (MANN; WHITNEY, 1947 apud 

NACHAR, 2008). Para cada um dos grupos, cada uma das possíveis combinações de 

níveis de risco foi testada individualmente; além disso, foi adicionada uma classe de 

controle, a qual continha 1000 observações, escolhidas aleatoriamente, das amostras 

originais de cada um dos grupos. 

As hipóteses testadas foram as seguintes: 

➔ 𝐻0: Em média, a classificação de riscos do ZARC não afeta a taxa das apólices; 

➔ 𝐻1: As taxas, em média, são diferentes, a depender do nível de risco da apólice. 

 

Tabela 3 – Resultado dos testes de hipótese gerais 

Grupo Teste realizado53 Resultado Valor-p 

Grupo 1 20.0 ≠ 30.0 Distribuições diferentes (rejeita H0) 0,00504 

 20.0 ≠ 40.0 Distribuições diferentes (rejeita H0) 0,00000 

 30.0 ≠ 40.0 Distribuições diferentes (rejeita H0) 0,00000 

 Controle 1 ≠ Controle 2 Mesma distribuição (não é possível rejeitar h0) 0,97458 

Grupo 2 20.0 ≠ 30.0 Distribuições diferentes (rejeita H0) 0,00000 

 20.0 ≠ 40.0 Distribuições diferentes (rejeita H0) 0,00000 

 30.0 ≠ 40.0 Mesma distribuição (não é possível rejeitar h0) 0,84559 

 Controle 1 ≠ Controle 2 Mesma distribuição (não é possível rejeitar h0) 0,68575 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

 

                                                           
53 O teste realizado se refere ao grupo em que a hipótese H₁ testada, por exemplo, o teste “20.0 ≠ 
30.0”, significa que estamos avaliando se as taxas das apólices com classificação de risco de 20% 
são diferentes das taxas das apólices classificadas com 30% de risco.  
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Conforme observado nos testes estatísticos, os grupos de controle são frutos da 

mesma distribuição de taxas. Já os grupos segmentados por faixa de risco, com 

exceção das apólices do Grupo 2 com riscos de 30% e 40%, diferem entre si.  

Uma vez que há diferença entre as apólices com classificações de risco distintas, foi 

realizado um último teste, para determinar se há coerência entre as taxas das apólices 

emitidas e o nível de risco do ZARC. O teste de Mann-Whitney U adicional foi realizado 

apenas no Grupo 2, e as seguintes hipóteses alternativas foram formuladas: 

➔ 𝐻0: Em média, a classificação de riscos do ZARC não afeta a taxa das apólices; 
➔ 𝐻1: A distribuição X (20% de risco) é maior que a distribuição Y (40% de risco). 

 

Tabela 4 – Resultado do teste de hipótese específico 

Grupo Teste realizado Resultado Valor-p 

Grupo 2 20.0 > 40.0 A distribuição X é maior que a distribuição Y (rejeita H0) 0,00000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 

Realizado esse teste, obtemos 𝑝 < 0.001 e rejeitamos a hipótese nula. Portanto 

podemos assumir que, em média, as taxas do Grupo 2 para apólices com nível de 

risco de 40% são menores que as taxas das apólices com nível de risco de 20%. Isso 

demonstra um descasamento existente nessa amostra entre a precificação das 

seguradoras e o nível de risco indicado pelo Zoneamento Agrícola de Riscos 

Climáticos. 

 

5. Considerações Finais 

As constatações obtidas na análise dos dados nos levam à conclusão de que, apesar 

dos grandes esforços empreendidos para a realização do ZARC, e apesar do poder 

de discriminação entre os graus de sinistralidade, o nível de risco indicado pelo 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático não possui relação com as taxas praticadas 

em apólices do seguro rural. 

O presente trabalho demonstra que o indicador de risco do Zoneamento Agrícola de 

Risco Climático é um dado sem correlação direta com a precificação de apólices de 

seguro agrícola no Brasil. Durante os três anos analisados, foi constatado um 

relevante poder de discriminação de risco. O indicador obteve consistência com a 
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sinistralidade das apólices observadas, em que, quanto maior o risco apurado, maior 

a sinistralidade do conjunto de contratos. 

Como discutido ao longo deste artigo, o ramo dos seguros rurais carece de 

ferramentas para viabilizar a sua ampla disseminação. Há anos, o governo brasileiro 

e os governos estaduais tentam estabelecer o seguro como um instrumento de 

proteção, mas eles ainda não obtiveram o sucesso desejado. Apesar disso, duas 

iniciativas abordadas neste trabalho têm se mostrado venturosamente exitosas: o 

PSR (e seus análogos estaduais) e o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. 

O PSR possibilita que os dois agentes financeiros interessados no risco agrícola 

entrem em acordo. Para o produtor rural com o subsídio, torna-se mais barato garantir 

o valor esperado da renda futura. E, para as seguradoras, a consequência de prêmios 

mais acessíveis é a maior procura pela proteção. Isso mitiga os riscos de operar, 

enriquece as bases de dados e propicia mais interesse no ramo, o que leva a novos 

produtos, a diferentes níveis de cobertura, a uma melhor precificação etc. 

Somado ao incentivo financeiro do PSR, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático 

fornece insumos metodológicos para a gestão dos riscos na lavoura, indicando as 

épocas mais adequadas para se plantar e propiciando uma maior segurança para o 

produtor. Além do PSR, o PROAGRO e o PROAGRO Mais também se apoiam no 

indicador de risco do ZARC como requisito para a tomada de crédito. A operação só 

é autorizada caso os riscos de perdas sejam menores que 20% (MINITTI, 2020). 

Dessa forma, este estudo demonstra que, apesar da relevância complementar dos 

recursos apresentados (PSR e ZARC) para o avanço do ramo de seguros agrícolas 

no Brasil, o mercado segurador brasileiro não utiliza os insumos tecnológicos do 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático para precificar com mais exatidão e mais 

personalização as apólices. Da mesma forma, o PSR poderia também vincular o 

percentual de subvenção ao nível de risco indicado para determinado plantio, 

incentivando os empreendimentos agropecuários mais seguros e tornando o mercado 

de seguro agrícola mais sustentável a longo prazo.  

Espera-se que este artigo incentive a produção de novas pesquisas que estimulem a 

evolução do mercado de seguros, a interdisciplinaridade do problema exige soluções 

também interdisciplinares, envolvendo seguradoras, universidades, produtores rurais 

e órgãos públicos. Países como EUA e Espanha demoraram anos para desenvolver 
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seus modelos de seguro agrícola, e como sugere Ozaki em relação a este tema (2007, 

p. 90): “No Brasil não haveria de ser diferente”. Portanto é necessário que seja trilhado 

o caminho da cooperação e da produção científica, só assim o mercado poderá atingir 

pleno desenvolvimento. 
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Resumo 

 

O presente artigo propõe esclarecer os mecanismos para o gerenciamento dos riscos 
em apólices de ramos patrimoniais, avaliando disposições de clausulados 
comercializados no mercado brasileiro e critérios que embasam as diferentes 
declarações de valor em risco que são essenciais para o cálculo da precificação e 
redução de demandas judiciais. Destaca a relevância da compreensão de que as 
informações constantes em demonstrativos contábeis possuem critérios de avaliação 
distintos aos utilizados por companhias seguradoras, reiterando a necessidade dos 
gestores de risco realizar a avaliação patrimonial de todos os bens, a cada renovação 
de seus contratos de seguros, com o intuito de preservar o capital das suas 
companhias. 
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Abstract 

The article proposes to clarify the mechanisms for risk management in property 

insurance policies, evaluating provisions of clauses commercialized in the Brazilian 

market and criteria that support the different value-at-risk statements that are essential 

for calculating pricing and reducing legal claims. The article also highlights the 

relevance of the understanding that the information contained in financial statements 

has evaluation criteria different from those used by insurance companies, reiterating 

the need for risk managers to carry out the equity evaluation of all assets, each time 

their contracts of insurance are renewed, in order to preserve the capital of their 

companies. 
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1.Introdução 

Considerando a ampla expansão da comercialização de apólices empresariais frente 

à formação econômica do país, observa-se que há aplicação dos seguros nos mais 

diversos níveis de companhias. 

No entanto, nas ocasiões em que as empresas desejam prosseguir com a contratação 

dessas apólices questiona-se, qual o valor a ser segurado, ou até mesmo qual o valor 

das nossas exposições em um evento súbito e imprevisto em cenário mais crítico. 

Esses são questionamentos comuns enviados aos mais diversos participantes do 

mercado securitário, os quais usualmente são conduzidos pelo corretor de seguros 

que, por sua vez e de maneira prudente, sugere a participação de outros profissionais 

especializados nessa respectiva valorização.  

     Figura 1: Histórico de Comercialização de Apólices no Mercado Brasileiro 

 

Num contexto mais atual, dentro de um cenário de incertezas, as informações sobre 

a relação Prêmio X Sinistralidade pode ser obtido através do Sistema de Estatísticas 

da Susep (2022), assim como é relevante para uma análise quantitativa do setor de 

seguros, registrando a emissão de prêmios no setor de seguros em 2021 no patamar 

de R$ 141,9 bilhões, representando um crescimento de 14,6% com relação ao ano de 

2020.  Se o crescimento do mercado permanece consistente, a publicação Conjuntura 

CNseg (2022), onde se destacam as variações com crescimento significativo das 

incertezas até o ano de 2023, com um cenário econômico diferente da previsão de 

consenso, até no final do ano de 2021. O impacto com efeitos nos modelos de 

negócios diante do fenômeno da pandemia da Covid-19 e seus desdobramentos – 
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difíceis de prever ou modelar pela ausência de registros paralelos anteriores –, 

acrescido dos conflitos bélicos na Europa ocidental, além dos eventos políticos no 

Brasil, em ano de eleições presidenciais, desafia a formulação de cenários para a 

economia brasileira. 

Considerando este ambiente de grande volatilidade dos riscos, o presente artigo 

pretende-se esclarecer os mecanismos para o gerenciamento dessa tipologia de 

riscos, mais precisamente em apólices de ramos patrimoniais, avaliando disposições 

de clausulados comercializados no mercado brasileiro e critérios que embasam as 

mais variadas declarações de valor em risco que são essenciais para o cálculo da 

precificação e redução de demandas judiciais relacionadas ao tema. 

 

2. Referencial Teórico 

Em muitas oportunidades o cliente deseja contratar uma apólice de seguros, 

naturalmente, com o objetivo de reduzir sua exposição financeira na hipótese 

decorrência de um sinistro. Porém, corriqueiramente se questiona qual o valor 

adequado a ser declarado para as companhias seguradoras. Sendo assim, o 

segurado fornece à corretora e companhia seguradora, valores sobre os quais deseja 

garantia securitária, os quais são utilizados na elaboração da precificação da apólice. 

Muito embora o procedimento pareça simples, é possível que o valor informado seja 

incorreto e, conforme conceitos atribuídos ao mutualismo, o segurado passa a ter 

cobertura de uma quantia declarada incorretamente. Isto basicamente significa que o 

mesmo participará proporcionalmente frente ao valor que foi declarado, o que é 

chamado de infraseguro, ou rateio. 

É a partir do infraseguro que se opera a regra proporcional, afirma GONÇALVES 

(2008, p.229) indicando que, quando a seguradora se depara com essa situação, a 

mesma se obriga a responder somente na proporção existente entre a importância 

segurada e o valor apurado do risco assegurado.  

Segundo HENRIQUES (1986, p.103), a forma mais simples e quase o tipo ideal de 

mutualismo corresponde ao rateio, já que em sua origem em comunidades 

camponesas, os prejuízos eram assumidos solidariamente na proporção em que os 

proprietários tivessem os seus ativos sob seguro. 
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A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, no seu artigo 

783 traz, salvo disposição em contrário, dispõe que, o seguro de um interesse por 

menos do que valha, acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de 

sinistro parcial.”  

Nesse contexto, para auxílio na compreensão do tema, se transcreve as definições 

da SUSEP acerca de prêmio e rateio que são triviais para avanço no assunto: 

PRÊMIO 

Importância paga pelo Segurado ou estipulante/proponente à Seguradora 

para que esta assuma o risco a que o Segurado está exposto. (Circular 

SUSEP 306/05). 

RATEIO 

Condição contratual que prevê a possibilidade do segurado assumir uma 

proporção da indenização do seguro quando o valor segurado é inferior ao 

valor efetivo do bem segurado. (Circular SUSEP 268/04 e 308/05). 

Um dos fatores de maior influência no cálculo do prêmio de uma apólice é a exposição 

financeira sobre a qual a companhia seguradora se comprometerá ao assegurar 

determinado patrimônio, ratificando assim a importância de uma valorização 

adequada caso o segurado não desejar se submeter a uma coparticipação numa 

eventual indenização. 

Mello (2014,p. 43) afirma que tal tema foi objeto de discussões jurídicas de longa data 

e em casos onde o segurado declara risco inferior ao efetivamente existente, deve 

responder na proporcionalidade pelos prejuízos suportados. Mesmo porque, o prêmio 

é calculado sobre o risco declarado e não sobre o risco real, razão pela qual o 

percentual que representa a diferença entre aquele e este deve ser assumido pelo 

segurado. 

 

3. Esclarecimentos Quanto ao Cálculo de Valor em Risco 

Superando os eventuais questionamentos quanto à aplicabilidade da cláusula de 

rateio, evidencia-se a necessidade da declaração adequada do valor em risco. 

Segundo a Superintendência de Seguros Privados, em sua Circular 321/2006, que 

disponibiliza as condições contratuais padronizadas para os Seguros Compreensivos, 
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o VR (Valor em risco) corresponde ao valor total de reposição dos bens segurados 

imediatamente antes da ocorrência de um sinistro. 

Sendo assim, o maior interesse de um segurado frente aos seus bens, seria a 

reposição dos mesmos com patamares de novo, sem utilização. Entretanto, o fato que 

um bem esteja em utilização e submetido a degradações em decorrência de sua vida 

útil, estado de conservação e regime de utilização deve ser considerado nessa 

equação. 

Os primeiros clausulados que abordaram o tema de apólices cujas indenizações 

baseavam-se em valor de novo surgiram no Lloyd’s Inglaterra, e posteriormente foram 

difundidos por toda a Europa, tendo em vista cenário econômico após a primeira 

guerra mundial e impossibilidade de capital econômico das companhias para arcar 

com as deduções atribuídas a depreciação dos bens em casos de indenização. No 

Brasil, por inciativa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e 

após avaliações sob o aspecto de enriquecimento ilícito, ou até mesmo o incentivo a 

fraudes, foi sugerida no trabalho de Gonçalves (208, p. 237) a criação de uma 

cobertura adicional, onde, em caso de sinistros, a indenização se limitaria a duas 

vezes o valor depreciado do bem, caso a depreciação apurada na ocorrência fosse 

superior a 50 % e condicionando a recepção da segunda parcela de indenização a 

comprovação de reposição do bem.  

Por outro lado, dizia o mesmo autor que a função, se atribuía ao seguro o valor de 

novo, de substituir um bem velho e depreciado por um novo, não seria compatível com 

o fato de que o desgaste nada teria de fortuito, podendo ser previsto e mesmo 

calculado de antemão. O seguro, enfim, substituiria a amortização.  

Atualmente, observam-se três formas distintas de contratações paras as apólices de 

ramos patrimoniais, sendo as mesmas a contratação a Risco Total, contratação a 

Risco Absoluto e contratação a primeiro Risco Relativo. 

Quanto à contratação a Risco Total, o valor máximo de indenização corresponde ao 

valor atual do bem ou bens a serem assegurados, indicando que, caso o Valor em 

Risco Declarado pelo segurado for inferior ao Valor em Risco Apurado no momento 

do sinistro, ocorrerá à aplicação de rateio. 
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Cobertura a risco total 

Na cobertura a risco total, o limite máximo de indenização contratado pelo 

segurado deverá ser igual ao valor atual do bem. 

Na hipótese de que tal regra não tenha sido devidamente observada, haverá 

a aplicação da cláusula de rateio, arcando o segurado com parte do prejuízo. 

(Equipe SUSEP - 2006, p.21). 

Entretanto, de acordo com a publicação a Estrutura dos Planos de Seguros de Danos 

pela Superintendência de Seguros Privados, na contratação em primeiro Risco 

Absoluto, não existirá aplicação de rateio, tendo em vista que as companhias 

assegurarão prejuízos até os limites máximos contratados. 

Risco Absoluto 

Nessa forma de contratação, o segurador responde pelos prejuízos, 

integralmente, até o montante do limite máximo de garantia, deduzidas 

eventuais franquias. Não haverá, em hipótese alguma, aplicação de cláusula 

de rateio (Equipe SUSEP - 2006, p.21). 

Por fim, a garantia em primeiro Risco Relativo afirma que no momento do sinistro as 

companhias prosseguirão com a avaliação do valor em risco declarado e, caso seja 

constatado que o valor em risco apurado é superior ao valor em risco declarado, 

haverá a aplicabilidade de rateio (SUSEP,2020): 

Risco Relativo 

Nesse tipo de contratação o segurado declara, no momento da contratação, 

o valor em risco dos bens (valor em risco declarado – VRD). 

No momento do sinistro, é apurado o valor em risco dos bens (VRA). Se esse 

valor for superior ao valor em risco declarado, haverá aplicação da cláusula 

de rateio e a indenização será reduzida na proporção da diferença entre o 

prêmio pago e aquele que seria efetivamente devido, conforme fórmula 

abaixo: 

 

Exemplo: Suponha que o segurado contratou um seguro e declarou o valor 

em risco (VRD) como sendo igual a R$ 40.000,00. Ocorrido o sinistro, o perito 

(regulador de sinistro) apurou o valor em risco e esse valor foi igual a R$ 

50.000,00. O prejuízo foi igual a R$ 2.000,00. 
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Como há insuficiência, ou seja, VRD < VRA será aplicada a cláusula de rateio 

e o valor da indenização será: 

 

Embora possa se notar semelhanças entre as contratações nos regimes de Risco 

Total e Risco Relativo, a contratação em primeiro Risco Total delimita a indenização 

ao valor atual dos bens, ou seja, o valor de novo dos bens com dedução das parcelas 

atribuídas a depreciação, Susep “Redução do valor de um bem em consequência do 

uso, idade, desgaste ou obsolescência. (...)”, enquanto as apólices contratadas em 

primeiro Risco Relativo não possuem essa delimitação. 

O Valor Atual (VA) de um bem é o seu valor de reposição, ou seja, o quanto 

custaria, no dia e local do sinistro, substituí-lo por outro equivalente, com a 

mesma depreciação pelo uso, idade e estado de conservação daquele 

sinistrado. (Equipe SUSEP - 2006, p.21).  

Sendo assim, uma apólice contratada em primeiro Risco Relativo pode possuir 

critérios de indenização limitados ao valor de novo ou a duas vezes o valor atual, caso 

a depreciação apurada seja superior a 50%. Nesse cenário, a declaração de valor em 

risco deve-se respeitar os mesmos critérios de indenização estabelecidos, a fim de 

que os cálculos de precificações e atuariais encontrem-se diretamente associados à 

exposição anteriormente calculada. 

Como exemplificação, vamos avaliar uma situação de uma companhia cuja 

contratação tenha se dado em primeiro Risco Relativo e cuja precificação e 

declaração de valor em risco elaborada pelo segurado correspondam à R$ 

3.000.000,00, com o valor de reposição de seus bens novos de R$ 5.000.000,00. 

Ressaltando a premissa que a indenização corresponderá ao valor de novo, ou duas 

vezes o valor atual nos casos onde a depreciação apurada supere o percentual de 

50%. 
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Figura 2: Demonstração de Cálculo de Rateio 

 

Fonte: Autor. 

Onde: 

- VRD: Valor em Risco Declarado; 

- VN: Reposição ao Valor de Novo; 

- VRA: Valor em Risco Apurado; 

- VRD/VRD: Relação VRD/VRA. 

No primeiro caso, se nota que a depreciação apurada para o bem assegurado é de 

30%, indicando que nesse caso a indenização se resumiria inicialmente ao valor de 

novo dos bens. Entretanto, ocorre que o segurado pagou o prêmio correspondente à 

quantia de R$ 3.000.000,00. Nesse sentido, o mesmo seria cossegurado da parcela 

erroneamente declarada e recepcionaria 60 % do valor a ser indenizado. 

Enquanto no segundo caso, após avaliação similar, concluiu-se que a depreciação do 

local corresponde a 70 %.  Nesse cenário, a indenização se limitaria em duas vezes 

o valor atual. Sendo assim, nesse exemplo se constata que a declaração foi adequada 

aos critérios de indenização da apólice. 

O último exemplo atribui-se o percentual de 60 % de depreciação, que, embora se 

limite em duas vezes o valor atual, também se mostrou superior à exposição declarada 

anteriormente. Em resumo, numa ocorrência súbita e imprevista o segurado 

recepcionaria 75 % da indenização. 

Entretanto, em muitas situações, o segurado utiliza informações presentes no balanço 

patrimonial e lista de ativos imobilizados para a atribuição do percentual de 

depreciação a ser utilizado, tal qual Biscaro e Silva (2008, p.5) descreve em seu artigo: 

VRD 3.000.000,00R$  VRD 3.000.000,00R$  VRD 3.000.000,00R$  

VN 5.000.000,00R$  VN 5.000.000,00R$  VN 5.000.000,00R$  

Depreciação - 30% 1.500.000,00R$  Depreciação - 70% 3.500.000,00R$  Depreciação - 60% 3.000.000,00R$  

VRA 5.000.000,00R$  VRA 3.000.000,00R$  VRA 4.000.000,00R$  

VRD/VRA 60% VRD/VRA 100% VRD/VRA 75%
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Também serão relevantes, desde que reflitam a realidade patrimonial, as 

informações contidas no balanço patrimonial, especialmente a conta estoque 

e o grupo do ativo imobilizado, que auxiliarão na determinação da 

indenização quando comparadas com a garantia ou importância segurada 

constante no contrato de seguro, pois, em muitos casos, o seguro não é 

contratado pela totalidade dos bens da empresa, denominada de valor em 

risco, cobertos pelo seguro. 

Caso o balanço não demonstre o valor correspondente à realidade 

patrimonial, será efetuado o levantamento físico de todos os bens, sendo os 

valores consultados no mercado, no sentido de se determinar o valor em risco 

patrimonial, objeto do contrato de seguro. 

Contudo, a avaliação contábil incorporada aos respectivos arquivos não 

necessariamente converge com as avaliações atuais de mercado, e que também pode 

contribuir para a coparticipação, uma vez que os critérios de avaliação patrimoniais 

sob a ótica contabilista podem divergir dos critérios de avaliação estabelecidos em 

normas técnicas de engenharia de avaliações. 

 

4. Conclusão 

Em suma, a razão que motivou o presente texto se justifica na aferição adequada de 

valores a serem declarados, seguindo critérios da boa-fé e que fundamentam qualquer 

contrato de seguro. 

O contrato de seguro se relaciona ao interesse do segurado na reposição de seus 

bens em condições similares às que se encontravam antes do evento súbito e 

imprevisto que ambas as partes desejavam evitar. 

Sendo assim, a compreensão do segurado quanto aos critérios de indenização que 

sejam adotados caso um evento indesejável ocorra, são triviais para que o mesmo 

compreenda sua exposição frente aos riscos, assim como se de fato esteja habilitado 

a recepcionar integralmente a quantia justa. 

Como pontuado ao longo deste artigo, é necessário compreender que as informações 

constantes em demonstrativos contábeis, possuem critérios de avaliação distintos aos 

utilizados por companhias seguradoras, como exemplo, podemos citar veículos 

automotores que seguindo normas fiscais são integralmente depreciados num 
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intervalo de cinco anos, enquanto possuem relevante valor comercial no mercado, 

mesmo em situações de liquidação forçada. 

Outrossim, tivemos como consequência da pandemia de COVID-19 o fechamento 

temporal de fábricas, indústrias, e a escassez de matéria-prima em diversos setores 

da economia, incluindo de metais como o ferro e o aço, materiais elétricos, e demais 

insumos da construção civil, fazendo com que os custos de reconstrução 

aumentassem significativamente (mais que o dobro) em um pequeno intervalo de 

tempo, ou seja, os dois anos de pandemia. Isso quer dizer que os valores em risco 

declarados em apólices contratadas há 6 meses atrás, devem estar com os seus 

valores defasados antes mesmo de findar a vigência, ou seja, provavelmente já 

sujeitas a aplicação de cláusula de rateio em caso de sinistro indenizável. 

Por fim, ratifica-se a necessidade de que todos os gestores de risco prossigam com a 

avaliação patrimonial de todos os bens, a cada renovação de seus contratos de 

seguros, ou preferencialmente em intervalos inferiores, com o intuito de preservar 

valor patrimonial das suas companhias. Lembrando que cabe ao corretor de seguros 

e companhias seguradoras a comunicação dos critérios utilizados, ratificando a 

importância do tema e evitando litígios e desgastes posteriores. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é demonstrar a importância da Política de Sinistros no 
gerenciamento de riscos e mitigação de fraudes, e como o PSI – Princípios de 
Sustentabilidade em Seguros podem auxiliar nesse processo. A metodologia adotada 
foi a análise teórica empírica, com a realização de uma pesquisa com 5 seguradoras 
do mercado brasileiro, onde 3 não são signatárias e 2 são signatárias do PSI, com 
objetivo de identificar quais a ações tomadas relacionado as Políticas e se estão 
seguindo as circulares da SUSEP relacionados ao assunto. O estudo confirmou a 
importância do estabelecimento de políticas de sinistros com alçadas estruturadas e 
com adesão ao PSI, mitigando riscos de fraudes e otimizando tempo e custo em todo 
o processo de regulação. 
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Abstract 

The objective of this study is to demonstrate the importance of the Claims Policy and 

risk management for fraud mitigation, and how the PSI - Principles of Sustainability in 

Insurance can assist in this process. The adopted methodology was the empirical 

theoretical analysis, with a research with 5 insurance companies in the Brazilian 

market, where 3 are not signatories and 2 are signatories of the PSI. In order to identify 

the actions taken related to the Policies and whether SUSEP circulars related to the 

subject are being followed. The study confirmed the importance of establishing claims 

policies with structured limits, mitigating the risks of fraud, optimizing time and cost 

throughout the regulation process.  

 

Key words: Claim policy. PSI. Jurisdiction policy. Risk Management. 
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1. Introdução 

De acordo com a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg, o mercado 

de seguros brasileiro apresenta crescimento constante a cada ano, é líder de 

arrecadação de prêmios na América Latina, ocupando o 16º lugar no ranking mundial. 

Encerrou 2019 com arrecadação total de R$ 488,5 bilhões, representando 6,7% do 

PIB nacional no ano e acumulou ativos na ordem de R$ 1,45 trilhão, o que equivale a 

25% da dívida pública brasileira. Pagou R$ 315,06 bilhões em benefícios, 

indenizações, resgates e despesas médicas e odontológicas.  

O mercado é composto por 122 seguradoras, 15 empresas de capitalização, 986 

operadoras de saúde complementar, 143 empresas de resseguro, 15 entidades 

abertas de previdência complementar e 94 mil corretores de seguros o que gera cerca 

de 160 mil empregos diretos, conforme dados do Relatório de Sustentabilidade em 

Seguros de 2019 da CNseg. 

Para que o mercado segurador continue crescendo de maneira sustentável, é 

necessário um ordenamento com regras e doutrinas sustentáveis. Em 2012 durante a 

Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 

ocorreu o Lançamento dos Princípios de Sustentabilidade em Seguros (PSI), com o 

intuito de fomentar a importância do gerenciamento de riscos e soluções em seguros 

a partir de três dimensões: ambiental, social e de governança.  

Com base num cenário que aponta a necessidade de boas práticas que mitiguem risco 

de fraudes e otimizem os processos, e também na esteira do que os princípios 

preconizam, este estudo tem como objetivo identificar a importância do 

estabelecimento de políticas de sinistro com alçadas estruturadas à partir dos 

Princípios de Sustentabilidade em Seguros. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PSI – Princípios para Sustentabilidade em Seguros 

O PSI - Princípios para Sustentabilidade em Seguros, é uma forma pela qual as 

empresas seguradoras podem estreitar relacionamento com a sociedade e construir 

uma relação que posiciona a sustentabilidade no centro do gerenciamento de risco 

com foco em processos de regulação de sinistro ágeis e em conformidade. 
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“Os Princípios para Sustentabilidade em Seguros fornecem um plano de ação 
global para desenvolver e expandir o gerenciamento de risco e soluções em 
seguros inovadores que necessitamos para garantir energia renovável, água 
limpa, alimento seguro, cidades sustentáveis e comunidades resilientes a 
catástrofes. Com um volume mundial de prêmio de mais de 4 trilhões de 
dólares e mais de 24 trilhões de dólares em recursos sob sua administração, 
as seguradoras que incluem o conceito de sustentabilidade em suas 
operações comerciais podem catalisar os tipos de fluxos financeiros e de 
investimento, e perspectivas de longo prazo necessárias ao desenvolvimento 
sustentável.” (Ban KI – Mooon – Secretário Geral da Organização das Nações 
Unidas - UNEP Finance Initiative, 2012)               

 

Quadro 1 – PSI – Princípios de Sustentabilidade em Seguros 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Á partir do tripé Ambiental, Social e de Governança – ASG, as companhias de seguros 

criam uma administração e controle de suas operações, não deixando de lado a 

divulgação e trabalho em parceria com seus colaboradores, clientes, fornecedores 

para a conscientização da preservação ambiental e responsabilidade social.  

Ambiental: É necessário reduzir o descuido e os desmatamentos causados ao meio 

ambiente e aumentar os cuidados com a fauna e flora. No Brasil, as leis ambientais 

são rígidas e existem incentivos fiscais para que se diminuam os desperdícios de 

insumos naturais. Além de respeitar as leis, as empresas se conscientizam da 

importância da preservação do meio ambiente, e promovem atividades que incentivam 

a cadeia de stakeholders. 

Além de oportunizar a comercialização do Seguro de Riscos Ambientais, que garante 

dentro dos limites contratados, o ressarcimento dos prejuízos gerados por poluição 

e/ou contaminação do meio ambiente, resultantes das atividades praticadas pelo 

segurado.  

“É crescente a valorização das questões ambientais no segmento 
empresarial, atendendo às novas exigências legais, de mercado e da 
sociedade em geral. O enfoque econômico, antes preponderante no 
planejamento, vem sendo substituído por um conceito mais amplo de 

Princípio 1 
- Incluir no processo de tomada de decisão questões Ambientais, Sociais e Governança

(ASG) que sejam relevantes para a nossa atividade de Seguros. 

Princípio 2

- Trabalhar em conjunto com clientes e parceiros comerciais para o aumento da

conscientização sobre questões Ambientais, Sociais e de governança, gerenciamento de

risco e desenvolvimento de soluções. 

Princípio 3

- Trabalhar em conjunto com governo, órgãos reguladores e outros públicos estratégicos

para promover ações amplas na sociedade sobre questões Ambientais, Sociais e de

Governança. 

Princípio 4
- Demonstrar responsabilidade e transparência divulgando com regularidade,

publicamente, os avanços na implementação dos Princípios. 

4 Princípios da Sustentabilidade 
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desenvolvimento sustentável, no qual as metas de crescimento estão 
associadas aos esforços de redução dos efeitos nocivos ao meio ambiente.” 

(Strobel et al., 2004). 

 

Social: Não só as seguradoras, mas toda organização corporativa, devem trabalhar 

com ética, respeitar os regulamentos e leis; e com parcimônia com todos os 

envolvidos: acionistas, funcionários, clientes e comunidade.  

Governança: Organizar a partir dos valores da empresa, procedimentos, políticas, 

gerenciamento de riscos de seus negócios e processos, regras para que a empresa 

funcione devidamente e respeitando as leis. Ou seja, uma atuação pautada na 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

 

2.2 Política de Sinistro 

A sustentabilidade empresarial pode ser considerada um conjunto de ações e 

processos, no qual todos os riscos são identificados, mensurados, gerenciados, 

monitorados e reportados. Para as seguradoras o olhar para a sustentabilidade 

tornou-se imprescindível, pela manutenção e longevidade de seus negócios, com 

vistas a uma gestão proposta em seu processo de indenização de sinistros. Uma 

forma eficiente de auxiliar a mitigação dos riscos, é a criação de Políticas Internas 

relacionas a uma área ou atividade que seja relevante para o desenvolvimento da 

empresa.  

A SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, determinou em 20.04.2004 

através da Circular SUSEP Nº 249, que as sociedades seguradoras, as sociedades 

de capitalização e as entidades de previdência complementar aberta implantem 

controles internos de suas atividades, de seus sistemas de informações e do 

cumprimento das normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. Em parágrafo 

único, esclarece que os controles internos, independentemente do porte da sociedade 

ou entidade, devem ser efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco 

das operações realizadas. Em 21.05.2008 foi publicado a Circular SUSEP Nº 363, em 

complemento.  

 

2.2.1 O que é Política de Risco Operacional  

O risco operacional é definido como o risco de perda resultante de processos internos 

inadequados ou falhos, pessoas ou sistemas, ou originado de eventos externos. Ele 
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está inserido em todas as etapas dos processos de uma empresa e não há como 

executar os processos sem assumir um nível mínimo deste risco. Posto que não existe 

a possibilidade de evitá-lo enquanto são executados, o tratamento correto é identificar 

todos os riscos, avaliá-los corretamente, agir sobre os riscos que podem ser mitigados 

e continuamente monitorá-los, de forma que sua exposição não aumente ao longo do 

tempo. Deve ser garantido que os requisitos mínimos definidos sejam implementados 

ao longo das funções de negócio para atender as exigências da política.  

 

2.2.2 Política de Sinistros  

O objetivo da política é garantir que os riscos inerentes à atividade de sinistros sejam 

efetivamente gerenciados e não tenham impacto negativo sobre o alcance dos 

objetivos estratégicos de manutenção dos mais elevados padrões de atendimento ao 

cliente, justiça, excelência técnica e controle de sinistros.  

A gestão de sinistros é uma atividade essencial para a seguradora e estabelece 

controles de padrão para o tratamento de sinistros, inclusive aqueles que são 

requisitos mínimos. Atividade crítica do negócio que contribui para a adequada gestão 

de recursos e a efetiva gestão de capital. É essencial garantir que as exigências 

regulatórias sejam atendidas incluindo a necessidade de liquidar os sinistros 

prontamente e de acordo com as obrigações contratuais.  

 

2.2.3 Apetite de Riscos  

Definir quais riscos serão suportados estão em acordo com a estratégia da companhia 

de seguros.  

  

2.2.4 Gestão da Reputação 

Estabelecer os requisitos mínimos para comunicação e afirmar que a empresa não 

tem interesse para o risco de incidentes, comentários públicos, mau uso da marca ou 

cobertura na mídia que abale sua reputação. 

Gerir todas as atividades de sinistros de forma a controlar e procurar minimizar o risco 

de dano à reputação; ou perda de confiança por parte do mercado ou consumidores; 

ou de incorrer em sanções legais, de forma razoavelmente adequada. 
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Obter um bom equilíbrio entre a eficiência do processo, o serviço ao cliente e as 

perdas decorrentes de fraude interna e externa ou indenização e controles de 

processo falhos. 

 

2.2.5 Licenças 

Todos os funcionários envolvidos em fazer acordos ou negociar a liquidação de 

sinistros, ou definir as reservas de sinistro caso a caso, devem possuir uma Licença 

de Sinistros válida e em vigor. Eles devem operar dentro dos termos de sua licença o 

tempo todo e possuir orientações claras de submissão para as atividades de sinistros 

fora do seu nível de autoridade. 

Os funcionários de sinistros não devem ter autoridade para tomar decisões de 

subscrição, seleção de risco ou precificação de risco, a menos que especificamente 

autorizado. E, os funcionários de sinistros não podem autorizar pagamentos por eles 

requisitados ou sinistros que tenham pessoalmente concordado com a liquidação, a 

não ser como parte de um processo formal e documentado autorizado pelo executivo 

responsável e sujeito a controles apropriados. Isto deve incluir uma avaliação de risco 

formal de todo o processo (incluindo a avaliação de fraude interna e externa).                         

A emissão de licenças e a delegação de autoridade internamente devem ser 

realizadas de acordo com os requisitos mínimos definidos em política: 

a. O Diretor de Sinistros deverá ter responsabilidade executiva pelos 

sinistros e a autoridade final na delegação de autoridade de sinistros por 

meio do processo de licenças.  

b. Deverá haver uma hierarquia estruturada e proporcional aos limites de 

autorização incorporados ao quadro de licenças (ou seja, não deve haver 

diferenças desproporcionais nos limites que os funcionários são capazes 

de regular e liquidar sinistros em todo o espectro da licença).  

c. Todas as Autoridades Delegadas Técnicas devem estar sujeitas à 

revisão por pessoa competente no mínimo, anualmente, e 

imediatamente quando houver mudança de função. A “pessoa 

competente” deverá ser entendida como o detentor de licença mais alta 

na mesma classe ou outra pessoa considerada competente pelo Diretor 

de Sinistros.                    
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Deverá haver um processo documentado para registrar todas as quebras de licença 

e acompanhar quaisquer ações decorrentes. E a conformidade da estrutura de licença 

deve ser testada anualmente de acordo com as exigências locais.  

 

2.2.6 Aprovação das Alçadas 

Quando analistas de sinistros estiverem gerenciando um sinistro que exceda a 

autoridade concedida por sua licença, deverão remeter o processo a um analista / 

gestor de sinistros que possua licença apropriada.  

A conformidade também será monitorada por meio da validação de controle 

estabelecida na Estrutura de Revisão Técnica. 

 

2.2.7 Notificação de Sinistros de Grande Porte, Catástrofes e com Repercussão 

na Mídia 

A Notificação de sinistros de grande porte, catastróficos, de manchetes ou sensíveis 

junto ao Escritório Corporativo faz parte da estrutura de gerenciamento de riscos e 

notificações. 

    

2.2.8 Gestão de Sinistros  

A Resolução CNSP nº 117/2004 conceitua sinistro como ocorrência do risco coberto, 

durante o período de vigência do plano de seguro. A regulação de sinistro ocorre 

quando o evento/acidente/sinistro é comunicado para a seguradora e recebe uma 

relação de documentos o qual deve enviar para que seja analisado, à partir da 

comunicação inicia-se o processo de sinistro. É analisado faturamento da apólice, 

particularidades nas condições, se o que ocorreu está coberto de acordo com o que 

foi contratado. Estando tudo em conformidade proceder com a indenização e caso 

não esteja tomar as correções cabíveis ou o indeferimento do processo de sinistro.  

A seguradora deverá possuir uma gestão proativa e a justa liquidação de sinistros, 

reconhecendo os direitos de todas as partes. Os processos, procedimentos e 

controles relacionados à gestão de fraudes internas e externas de sinistros estarão 

documentados no Manual de Procedimentos de Sinistros.  



185 
 

KPIs (Key Performance Indicators) e Informações Gerenciais de sinistros devem ser 

definidos, monitorados e reportados de acordo com esta política. Deverá existir um 

processo formal de revisão e atualização das melhores práticas locais, inclusive 

gatilhos para revisão como, por exemplo, mudança regulatória.  

Quaisquer alterações nos principais sistemas de sinistros ou em processos que 

possam impactar nas informações de reserva exigidas devem ter aprovação prévia da 

Função Atuarial de Reservas ou Comitê de Reserva antes da implementação.  

 

2.2.9 Tendências, Dados e Relatórios 

A análise das tendências de sinistros e de seu impacto nas carteiras da companhia é 

fundamental. No mínimo, dados suficientes devem ser capturados para suportar os 

relatórios locais e as análises de sinistros das classes de negócio por tipos de sinistro, 

volume, frequência (quando possível) e severidade.  

KPIs adicionais são esperados para incluir vazamentos de sinistros, medidas de 

produtividade, inflação de sinistros e os tempos do ciclo de vida do processo, onde for 

o caso. A frequência das definições, relatórios e acompanhamento irão variar de 

acordo com o negócio. 

 

2.2.10 Clientes  

Os padrões de serviço que apoiam a satisfação e retenção de clientes e que enfatizam 

o tratamento justo dos clientes deverão ser acordados no nível da operação e 

documentados, junto com os principais controles, nos processos e procedimentos de 

sinistros locais. A conformidade com os padrões de serviço documentados deve ser 

monitorada de acordo com as exigências dos processos e procedimentos locais de 

sinistros, com medidas corretivas tomadas para corrigir quaisquer problemas 

significativos. Além disso, os processos e procedimentos locais de sinistros deverão 

incluir a gestão de reclamações refletindo as necessidades regulatórias, de negócios 

e do cliente, incluindo, no mínimo, o número de reclamações recebidas e análise da 

causa raiz. 
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2.2.11 Revisões Técnicas  

A estrutura de revisão técnica de sinistros constitui um elemento chave da estrutura 

de validação de controle de sinistros. A Revisão Técnica de Sinistros deverá sempre 

apresentar um resultado e uma classificação relacionada ao mesmo, com 

consequentes sugestões de ações corretivas. A supervisão desta atividade deve ser 

feita por alguém cuja avaliação de desempenho não seja baseada nos resultados da 

Revisão Técnica, para garantir que ocorra de maneira objetiva e independente. 

 

2.2.12 Gestão de Riscos e Riscos Emergentes  

Os processos e procedimentos locais de sinistros devem indicar claramente como a 

gestão de riscos deve ser incorporada no processo geral de gestão de sinistros. 

Registros devem ser mantidos para demonstrar a atividade realizada de gestão do 

risco de seguros. Os processos e procedimentos locais de sinistros devem incluir 

processos para gestão dos principais riscos financeiros, incluindo vazamento de 

sinistros, precisão das reservas de sinistro caso a caso e fraude interna e externa.  

As lideranças de sinistro devem assegurar que as políticas, práticas e procedimentos 

de gestão e tratamento de sinistros estejam em conformidade com os requisitos 

legais, regulatórios e contratuais e forneçam controles relevantes para o risco de 

detrimento interno ou do cliente.  

É importante entender os riscos emergentes e seus potenciais impactos sobre as 

carteiras da companhia e os custos de sinistros. Os riscos emergentes podem derivar 

de uma gama de áreas, incluindo economia, saúde, tecnologia, jurídica, política, 

regulatória e social. 

 

2.2.13 Validação de Controles  

Os controles devem ser validados para assegurar o desenho adequado e a efetividade 

operacional. O processo de validação deve ser documentado, incluindo as etapas 

exigidas para a validação de controle. E qualquer vulnerabilidade identificada no 

processo de validação de controle deve ser comunicada, entendendo que a principal 

validação dos controles de sinistros é a estrutura de revisão técnica.  
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2.2.14 Conformidade  

Os procedimentos de sinistros deverão ser documentados suportando as disposições 

da Política de Sinistros e incluindo o detalhamento de processos, procedimentos, 

controles e evidências de suporte necessárias. Os gestores locais de sinistros deverão 

gerenciar suas unidades de negócios de acordo com as políticas, processos e 

procedimentos estabelecidos nesta política. A falha na implementação de controles 

adequados, da validação de controle e/ou dos processos de garantia pode resultar em 

consequências para o desempenho pessoal dos responsáveis pelos processos. 

 

2.2.15 Reservas de Sinistros 

Uma meta primordial é assegurar que a empresa tenha recursos suficientes para 

atender suas exigências regulatórias e obrigações para com os segurados. Um 

mecanismo fundamental é que compreende a natureza e o valor de suas 

responsabilidades de sinistros em aberto. O papel da área de Sinistros é assegurar 

que reservas técnicas precisas estejam disponíveis prontamente no sistema de linha 

de negócios para dar suporte à apuração das responsabilidades de sinistro da função 

de Reserva de negócios. Tal aspecto também se aplica às funções Atuariais e de 

Preços. 

A constituição e manutenção da reserva é uma das principais responsabilidades de 

um analista de sinistros; É fundamental para o resultado e acima de tudo para a 

solvência da seguradora que as reservas sejam confiáveis e reflitam a realidade; A 

reserva de cada sinistro deve ser ajustada e controlada durante todo o ciclo de vida 

do processo, sendo revisada mensalmente; Nem sempre é possível prever com 

precisão o valor final do prejuízo do sinistro por conta de diversas variáveis, no 

entanto, deve-se procurar ser o mais consistente e assertivo possível na estimativa. 

 

2.2.16 Atualizações da Política  

A política deverá ser revisada anualmente. Quaisquer recomendações de alterações 

devem ser revisadas e aprovadas pelo Comitê apropriado ou Diretoria. As alterações 

da política deverão ser realizadas, publicadas e disponibilizadas em canal específico. 

E as alterações indicarão claramente a data de início da aplicação e o prazo para 

submissão de pedidos de variação, aceitação de risco e/ou plano de remediação. 
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3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a análise teórico-empírica, estudando as diferenças das 

ações adotadas nas Políticas de Regulação pelas seguradoras signatárias do PSI – 

Princípios de Sustentabilidade em Seguros e as que não são signatárias ao programa. 

O Relatório de sustentabilidade divulgado pela CNseg em 2019, reporta que o 

mercado segurador é composto por 122 seguradoras, sendo 11 seguradoras 

signatárias do PSI – Princípios de Sustentabilidades em Seguros. Nesta pesquisa, foi 

utilizado um recorte com a amostragem de 5 seguradoras, duas seguradoras 

signatárias do PSI e três seguradoras não signatárias. A escolha das cinco 

seguradoras considerou suas operações no Brasil, presença no ranking das 

seguradoras líderes do mercado segurador brasileiro e constarem no Relatório de 

Sustentabilidade organizado pela CNseg. 

Foram aplicados questionários para funcionários de nível técnico das 5 seguradoras, 

via telefone, no período de 15.02.2021 à 21.02.2021.  

Não serão divulgados os nomes das seguradoras, por ética da pesquisa. Estas serão 

representadas como seguradora A, B, C, D e E.  As seguradoras não signatárias serão 

nominadas como A, B e C. As seguradoras signatárias serão chamadas de D e E.  

Quadro 2 – Identificação de seguradoras que possuem política de sinistro 

Pergunta 1 - A Seguradora possui Política de Sinistro?  

Não Signatárias  

A Possui Política de Sinistro. 

B  Possui Política de Sinistro. 

C Possui Política de Sinistro. 

Signatárias  
D Possui Política de Sinistro. 

E Possui Política de Sinistro. 

Fonte: elaborado pela autora 

                     As cinco seguradoras possuem políticas internas, atendendo a Circular SUSEP Nº 

249/2004, em conformidade com o que preconiza em seu artigo segundo: definindo as 

atividades e os níveis de controle para todos os negócios, estabelecendo os objetivos dos 

mecanismos de controles e seus procedimentos, verificando sistematicamente a adoção e o 

cumprimento dos procedimentos definidos, avaliando continuamente os diversos tipos de riscos 

associados às atividades da sociedade ou entidade, acompanhando e implementando a política 

de conformidade de procedimentos, com base na legislação aplicável, revendo-a 
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semestralmente, implantando política de prevenção contra fraudes e implantando política de 

subscrição de riscos. 

Quadro 3 – Divulgação da Política de Sinistro nos meios de comunicação 

Pergunta 2 - A Política de Sinistros é amplamente divulgada nos meios de comunicação da 

empresa?  

Não Signatárias  

A Divulgam as Políticas em seus meios de comunicação. 

B  Divulgam as Políticas em seus meios de comunicação. 

C Divulgam as Políticas em seus meios de comunicação. 

Signatárias  
D Não divulgam as Políticas em seus meios de comunicação. 

E Não divulgam as Políticas em seus meios de comunicação. 

Fonte: elaborado pela autora 

As três seguradoras não signatárias do PSI reportam que realizam amplamente a 

divulgação aos funcionários. As seguradoras signatárias informam que não 

disponibilizam de maneira acessível as políticas e suas atualizações, contrariando a 

exigência da Circular SUSEP 249/2004 e complemento Circular SUSEP 363/2008.  

Quadro 4 – Identificação se há orientações das Políticas e suas atualizações 

Pergunta 3 - Existem orientações para os colaboradores sobre a política de sinistros?  

Não Signatárias  

A Possui orientações da Políticas e suas atualizações.  

B  Possui orientações da Políticas e suas atualizações.  

C Possui orientações da Políticas e suas atualizações.  

Signatárias  
D Não possui orientações da Políticas e suas atualizações.  

E Não possui orientações da Políticas e suas atualizações.  

Fonte: elaborado pela autora 

As Seguradoras não signatárias realizam a atualizações e informações junto aos seus 

funcionários, no entanto as seguradoras signatárias, por não haver uma comunicação 

fácil juntos aos seus colaboradores, também, não os orientam constantemente quanto 

a política, mais uma vez não respeitando a determinação da Circular SUSEP Nº 

363/2008 em seus artigos terceiro e quinto. 

Quadro 5 – Identificação se a Política de Sinistro é considerada uma forma de mitigar os riscos 

de fraude.  
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Pergunta 4 - A política de sinistros é considerada uma forma de mitigar riscos de fraude no 

processo de regulação de sinistros? 

Não Signatárias  

A Sim.  

B  Sim.  

C Sim.  

Signatárias  
D Não. 

E Não. 

Fonte: elaborado pela autora 

Analisando os resultados, onde as seguradoras signatárias reportam não considerar 

que a política de sinistros é considerada uma forma de mitigar riscos de fraude no 

processo de regulação de sinistros, ao contrário dos que as seguradoras signatárias 

reportam, cabe à inferência de análise quanto a motivação da adesão ao PSI e 

também ao trabalho de divulgação e conhecimento por toda a corporação no que 

tange à política de sinistros. 

 

Quadro 6 – Identificação se o participante da pesquisa considera que a Política de Sinistros 

corrobora com os Princípios de Sustentabilidade em Seguros.  

Pergunta 5 - Você considera que a política de sinistros corrobora com os princípios de 

sustentabilidade? 

Não Signatárias  

A Sim. 

B  Sim. 

C Sim. 

Signatárias  
D Sim. 

E Sim. 

Fonte: elaborado pela autora 

Nesta questão todos os respondentes consideram que a política de sinistros é efetiva 

por determinar a exigência de controles internos, relatórios de riscos, definições de 

níveis hierárquicos, auditorias etc. Desta forma mitigando os riscos constantes e 

mantendo com que as seguradoras possuam um ciclo financeiro sustentável.  
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4. Considerações finais 

As Políticas de sinistro são criadas com o intuito de mapear os processos e a partir 

daí criar ferramentas de controles que possibilite se antecipar aos riscos iminentes de 

toda a operação.  

As companhias seguradoras devem praticar o gerenciamento de riscos, em todo seu 

processo, desde a subscrição do risco (quando ocorre a cotação do seguro) até a 

instância de regulação de sinistro, com conclusão do processo, e entendendo como 

momento da entrega do que foi acordado em seu contrato registrado sob o nome de 

Apólice.  

Os demonstrativos dos resultados sobre a adesão das seguradoras, apontam que as 

seguradoras não signatárias ao programa PSI – Princípios de Sustentabilidade em 

Seguros, além de respeitarem as determinações, normas e circulares da SUPEP, 

como utilizam em seus processos operacionais as Políticas, como um meio de mitigar 

seus riscos e prevenção as fraudes. No entanto, as seguradoras Signatárias ao 

programa, embora possuam as políticas, não realizam a divulgação aos seus 

colaboradores, bem como suas atualizações.  

A empresas de seguros e a UNEP – United Nations Environment Programme, sigla 

em inglês com os PSI – Princípios de Sustentabilidade em Seguros, construíram uma 

ótima parceria, pois suas atividades estão pautadas nas dimensões ASG (Ambiental, 

Social e Governança). 

Quando se trata de política de sinistros pautada nos Princípios de Sustentabilidade 

em Seguros, este estudo vai de encontro com as considerações de PEREIRA (2016) 

em sua proposta de implementação de uma nova categoria de sustentabilidade. 

"...Cabendo aqui fomentar a discussão sobre uma nova categoria de 

sustentabilidade: a sustentabilidade relacional, calcada no entendimento de 

superação da visão reducionista de práticas de sustentabilidade envolvendo 

questões ambientais, sociais e de governança pensadas e concretizadas 

isoladamente. A sustentabilidade relacional permitiria o pensar e o agir 

integrados transdiciplinarmente, onde de fato, o homem incorporasse em 

suas práticas pessoais, funcionais e sociais a preocupação com as gerações 

futuras com vistas à preservação da Vida.”  (Pereira, 2016, p105) 

 

Tal afirmação corrobora a conclusão deste estudo, confirmando a importância do 

estabelecimento de políticas de sinistros com alçadas estruturadas e com adesão ao 
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PSI, mitigando riscos de fraudes e otimizando tempo e custo em todo o processo de 

regulação. 

Estudos futuros devem considerar o emprego de metodologias orientadas aos riscos 

conforme orientado por MOON (2012) e que se alinham com as propostas de 

HOEFLICH et all (2021) contido no artigo “O gerenciamento de riscos aplicado às 

organizações: Integrando os silos do GRC” e o apetite ao risco integrado à estratégia 

das organizações (PASSOS, 2021), a fim de compor políticas de gestão de riscos 

integrados à estratégia, a fim de se obter eficácia nos programa de PSI, assim como 

nos contextos de programas de responsabilidades ASG (Ambiental, Social e 

Governança), atualmente inseridos nos requerimentos dos programas ESG 

(Enviromental, Social e Governance). 
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Resumo 
 
Este estudo tem a finalidade de contribuir para o mercado segurador, que carece de 
embasamento técnico sobre os critérios de precificação do prêmio de risco de morte 
acidental, e de trazer referências de taxas de probabilidade de morte acidental que 
podem ser utilizadas no cálculo do prêmio pelas seguradoras. Diante disso, o objetivo 
do estudo é verificar qual é o impacto da utilização da probabilidade de morte acidental 
por faixa etária e sexo na precificação de seguro de acidentes pessoais. Assim, a partir 
dos dados do DATASUS, foram apuradas a taxa única unissex e as taxas únicas 
feminina e masculina. Também foram calculadas a taxa unissex por faixa etária, bem 
como a taxa por faixa etária segregada por sexo. Analisando as taxas de probabilidade 
de morte acidental, evidencia-se que a precificação sem distinção do sexo do 
segurado eleva o valor do prêmio de risco para o sexo feminino, devido à diferente 
exposição ao risco entre homens e mulheres. Além disso, o critério de precificação 
pela taxa única unissex pode resultar em um valor acima do prêmio que seria 
atuarialmente justo, gerando uma necessidade de solidariedade tarifária do segurado 
dependendo da idade em que se encontra no momento da contratação do seguro. 
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Abstract 
 
This study has a high contribution to the security market, which lacks a technical basis 
on the pricing criteria for the accidental death risk premium and provides references of 
accidental death probability rates that can be used in the calculation of the premium 
by insurers. Therefore, the objective of the study is to ascertain the impact of using 
accidental death probability by age group and sex in the pricing of personal accident 
insurance. Thus, from the DATASUS data, single unisex, female and male rates were 
calculated. Unisex rates by age group were also calculated, as well as rates by age 
group segregated by sex. Analyzing the accidental death probability rates, the 
research shows that the price without the insured's gender distinction raises the value 
of the risk premium for women, due to the different risk exposure between men and 
women. In addition, the unisex single rate pricing criterion may result in a higher 
premium value that would be actuarially fair, causing a need for the insured's solidarity 
depending on its age at the time the safe is purchased.  
 
Keywords: Accidental death. Insurance pricing. Risk premium. Actuarial Sciences. 
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1. Introdução 

O seguro de acidentes pessoais garante a cobertura do risco de morte, invalidez 

permanente total ou parcial e de despesas com tratamento médico decorrente de um 

evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, 

violento e causador de lesão física, chamado de acidente pessoal56. O foco do estudo 

em questão é a precificação do prêmio de risco de morte por acidente pessoal, 

também chamada de morte acidental. 

No Brasil, o departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

DATASUS, coleta e processa os registros de mortes de acordo com a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), 

organizada pela Organização Mundial da Saúde57. Na décima versão dessa 

classificação, chamada de CID-10, conforme o capítulo XX de causas externas de 

mortalidade (V01-Y98), a morte acidental é determinada como toda aquela causada 

por traumatismos, lesões ou quaisquer outros agravos à saúde, intencionalmente ou 

não, como as causadas por acidente de trânsito, afogamento, quedas acidentais e 

homicídio. 

O diferente comportamento e cuidado com saúde entre os sexos reflete a expectativa 

de vida ao nascer da população brasileira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), em 2018, a expectativa de vida ao nascer da população 

masculina era de 72,8 anos, enquanto a da população feminina era de 79,9 anos. Um 

dos aspectos que está relacionado à diferença entre a expectativa de vida ao nascer 

de homens e a de mulheres é o registro de mortes acidentais. De acordo com o IBGE, 

a partir de 1980, os números de mortes acidentais vêm aumentando em relação ao 

total de mortes registradas no Brasil, principalmente entre os jovens do sexo 

masculino. A pesquisa Estatística do Registro Civil de 2017 do IBGE aponta que, entre 

jovens e adultos jovens, as mortes acidentais masculinas têm uma diferença 

acentuada em relação ao número de registro de óbitos femininos em decorrência de 

morte acidental do que nas demais faixas etárias. A chance de um homem com idade 

                                                           
56 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Resolução CNSP nº 117, de 2004. 
Brasília: Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 2004.  
57 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Classificação Internacional de Doenças: CID-10. 
1992. 
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entre 20 e 24 anos morrer por causas violentas no Brasil é 11 vezes maior do que a 

chance de morrer uma mulher da mesma faixa etária58.  

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), responsável pela fiscalização, 

pela autorização e pelo controle do mercado segurador, não tem norma vigente que 

determine a taxa mínima para a precificação do prêmio de risco de morte acidental. 

Assim, fica a critério das seguradoras a determinação das taxas estatísticas para o 

cálculo do prêmio. 

Em 1991, a SUSEP publicou a Circular no 29, que estabelecia as normas para o 

seguro de acidentes pessoais59. No artigo 26, foi determinada a taxa pura mínima de 

0,10% a.a. para o cálculo do prêmio da garantia de morte acidental. No ano seguinte, 

a taxa pura mínima de 0,10% a.a. foi alterada para 0,08% a.a. pela Circular no 19, de 

julho de 199260. Posteriormente, a Circular foi revogada com o início da vigência da 

Circular SUSEP no 302, de 19 de setembro de 200561. Portanto, desde 2005, as 

seguradoras não possuem parâmetro mínimo para aplicação da taxa na precificação 

do prêmio de risco do seguro de acidentes pessoais. 

 

2. Seguro de Acidentes Pessoais 

O seguro de pessoas garante ao segurado ou a seus beneficiários o pagamento de 

uma indenização a partir da contratação de cobertura de risco e/ou da cobertura por 

sobrevivência. Os seguros com a cobertura de risco asseguram, de forma individual 

ou em grupo, os eventos morte natural, morte acidental, invalidez permanente total ou 

parcial, despesas médico-hospitalares, entre outros, segundo Circular SUSEP no 302, 

de 19 de setembro de 2005. Entre os tipos de seguros dessa modalidade temos 

seguro de vida, seguro funeral, seguro educacional e seguro de acidentes pessoais, 

no qual sua cobertura de risco é o evento de acidente pessoal, que, por definição do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), é um evento com data 

                                                           
58 NETO, João. Mortes violentas atingem até 11 vezes mais homens que mulheres jovens. IBGE 
Notícias, 2018. 
59 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Circular nº 29, de 20 de dezembro de 
1991. Brasília: Ministério da Fazenda, 1991. 
60 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Circular nº 19, de 17 de julho de 
1992. Brasília: Ministério da Fazenda, 1992. 
61 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Circular SUSEP nº 302, de 19 de 

setembro de 2005. Brasília: Ministério da Fazenda, 2005. 
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caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e 

causador de lesão física. 

Nessa definição de acidente pessoal, enquadram-se o suicídio ou sua tentativa, os 

acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou de influência 

atmosférica, o escapamento acidental de gases e vapores, os sequestros ou suas 

tentativas e os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da 

coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou 

luxações radiologicamente comprovadas. 

 

3. Precificação do Risco de Morte Acidental 

Até o ano de 2005, todas as seguradoras eram obrigadas a realizar a precificação do 

prêmio de risco de morte acidental do seguro de acidentes pessoais considerando 

como parâmetro mínimo a taxa pura de 0,08% a.a., conforme determinado pela 

SUSEP por meio da Circular no 19 de julho de 1992. Com a vigência da Circular 

SUSEP no 302, de 19 de setembro de 2005, a taxa pura mínima de 0,08% a.a. foi 

revogada e, a partir dessa normativa, as seguradoras têm liberdade tarifária para a 

precificação do risco de morte acidental do seguro de acidentes pessoais. Com isso, 

o mercado segurador possui autonomia para estabelecer seu critério de precificação 

do risco de morte acidental.  

Tendo em vista a liberdade tarifária do mercado segurador para a precificação do 

prêmio de risco de morte acidental, o estudo tem o objetivo específico de calcular a 

taxa de probabilidade de morte acidental para aplicá-la ao prêmio de risco. Para isso, 

considerou-se um seguro de acidentes pessoais com vigência anual do risco e 

estruturado no regime de repartição simples. O prêmio de risco é igual ao capital 

segurado multiplicado pela taxa de probabilidade de morte acidental apresentada na 

Equação 1: 

 

𝑃𝑟ê𝑚𝑖 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑝 × 𝑄 (1) 

  

Em que: 

p é a taxa de probabilidade de morte acidental; 

Q é o capital segurado. 
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Para apurar a taxa de probabilidade de morte acidental (p), foi considerada a razão 

do número de óbitos por morte acidental para o número da população absoluta, 

conforme a Equação 2: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎
 (2) 

 

4. Morte Acidental 

A especificação de acidente pessoal pela CNSP converge com a definição de morte 

acidental da CID-10. No capítulo XX da CID-10, são denotadas como acidentais as 

mortes relacionadas a acidentes de transporte, agressões, complicações de 

assistência médica ou cirúrgica e lesões autoprovocadas intencionalmente, entre 

outras causas. 

Dados da pesquisa Estatística do Registro Civil do IBGE, de 2017, relacionados à 

morte por causas externas, apresentam diferença entre a ocorrência observada por 

sexo e por faixa etária. O autor Oliveira62 explica que a mortalidade masculina é 

superior à feminina ao logo da vida, no entanto entre os jovens essa diferença se 

acentual, principalmente devido as mortes não naturais.  

Essa diferença de ocorrência de morte acidental entre homens e mulheres está 

relacionada à exposição ao risco: enquanto pessoas do sexo feminino são mais 

cautelosas, homens tendem a aderir às normas de gênero, as quais, por 

consequência, estão ligadas a comportamentos agressivos e a maior exposição ao 

risco, de acordo com o relatório de março de 2019 da Organização Pan-Americana da 

Saúde63. 

Logo, os diferentes comportamentos e cuidados com a saúde entre homens e 

mulheres refletem na expectativa de vida de ambos. Em 2018, segundo o IBGE, a 

expectativa de vida ao nascer da população masculina era de 72,8 anos, ao passo 

que a população feminina tinha uma expectativa de vida de 7,1 anos a mais, isto é, 

de 79,9 anos. Esse distanciamento entre as expectativas de vida ao nascer de homens 

e mulheres pode estar relacionado às mortes acidentais. 

                                                           
62 Apud NETO, João. Mortes violentas atingem até 11 vezes mais homens que mulheres jovens. Agência IBGE 
Notícias, 2018.  
63 ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (OPAS). Metade de todas as mortes entre jovens nas Américas 
podem ser evitadas, constata novo relatório da OPAS. 2019. 
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5. População e Amostra 

As unidades de análise são as seguradoras que comercializam seguro com cobertura 

de morte acidental no Brasil, exceto aquelas que oferecem a cobertura de Acidentes 

Pessoais de Passageiros (APP). Portanto, conforme o Sistema de Estatísticas da 

SUSEP (SES) em agosto de 2020, havia 87 seguradoras, registradas na SUSEP, com 

comercialização vigente dos ramos de seguro que contemplam a cobertura de morte 

acidental. 

Dessa forma, buscou-se contato com a área técnica atuarial responsável pela 

precificação das seguradoras para envio do instrumento de coleta de dados. Assim, a 

amostra foi realizada por acessibilidade, encaminhando-se o questionário por e-mail 

e pela rede social LinkedIn, o que resultou em 16 respostas. 

 

6.Coleta de Dados 

De acordo com o objetivo específico, foi aplicado um questionário como ferramenta 

de coleta de dados para verificar os critérios de precificação do prêmio de risco de 

morte acidental praticados pelo mercado segurador. 

A coleta de dados ocorreu de 15 de setembro de 2020 a 31 de outubro de 2020. O 

questionário foi enviado em versão digital (plataforma Google Forms) aos atuários 

responsáveis pela precificação nas seguradoras, conforme contatos na rede social 

LinkedIn e por e-mail. 

As taxas de probabilidade de morte acidental foram apuradas considerando-se o 

número de óbitos por morte acidental sobre a população absoluta. Para tanto, foram 

extraídos os dados mais recentes disponíveis. Como não havia os dados de 2019 na 

data da coleta, foi utilizado o período de 2014 a 2018, especificamente os totais 

segregados por sexo e faixa etária. A partir das bases de dados da população e de 

óbitos, foram considerados os quantitativos no intervalo de 20 a 79 anos para o cálculo 

de seis taxas de probabilidade de morte acidental, conforme os dados do Quadro 1. 

É importante ressaltar que a taxa de probabilidade de morte acidental que contempla 

o sexo masculino e o sexo feminino para todas as idades do segurado é denominada 

no estudo de taxa única unissex. Já a taxa de probabilidade de morte acidental que 

contempla o sexo masculino e o sexo feminino, segregada por faixa etária, é 

denominada no estudo de taxa unissex por faixa etária. A taxa de probabilidade de 
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morte acidental segregada por sexo e única para todas as idades do segurado é 

denominada no estudo de taxas únicas masculina ou feminina. Por fim, a taxa de 

probabilidade de morte acidental segregada por sexo e por faixa etária do segurado é 

chamada no estudo de taxas masculina ou feminina por faixa etária. 

 

Quadro 1 – Dados utilizados para cálculo das taxas de probabilidade 

Taxa de 

Probabilidade de 

Morte Acidental 

Óbitos por Morte Acidental População Absoluta 

Taxa única unisex Número de óbitos total 
Número da população absoluta 

total 

Taxa única 

masculine/feminina 

Número de óbitos total  

segregado por sexo 

Número da população 

absoluta total segregada por 

sexo 

Taxa unisex por faixa 

etária 

Número de óbitos total 

por faixa etária 

Número da população 

absoluta total por faixa etária 

Taxa única 

masculine/feminine por 

faixa etária 

Número de óbitos total 

segregado por sexo e por 

faixa etária 

Número da população 

absoluta total segregado por 

sexo e por faixa etária 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

O número de óbitos por morte acidental é oriundo do SIM, gerenciado pelo 

Departamento de Análise de Situação de Saúde da Secretaria de Vigilância em 

Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, e 

disponibilizado pelo DATASUS. 

Os óbitos são codificados segundo a CID estabelecida pela OMS (1992), 

categorizados em morte por acidente de transporte (V01-V99), outras causas externas 

de lesões acidental (W00-X59), agressões (X85-Y09), eventos cuja intenção é 

indeterminada (Y10-Y34), intervenções legais e operação de guerra (Y35-Y36), 

complicação de assistência médica ou cirúrgica (Y40-Y84), sequelas de causas 

externas (Y85-y89), fatores suplementares relacionados a outras causas (Y90-Y98) e 

lesões autoprovocadas voluntariamente (X60-X84). Logo, as taxas de probabilidade 

de morte acidental apuradas neste estudo consideram todas as causas de morte 

classificadas como causas externas. 

A quantidade populacional adotada no estudo é a população absoluta, ou seja, é o 

número total de habitantes do Brasil no período de 2014 a 2018. Assim, os dados 

foram extraídos do banco de dados do DATASUS e, conforme nota técnica, são 
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resultado das projeções populacionais calculadas com base no Censo Demográfico 

de 2010 e nas informações mais recentes dos registros de nascimentos e óbito.  

Cabe destacar que os dados utilizados no estudo retratam um perfil populacional de 

abrangência nacional, pois os dados do DATASUS consideram a população total do 

Brasil. Nesse sentido, há uma limitação do estudo, pois as análises estão voltadas 

para o mercado segurador, no qual o perfil dos segurados do seguro de acidentes 

pessoais não se assemelha, em sua maioria, às características e aos comportamentos 

da população brasileira de modo geral. 

  

7. Análise de Dados 

 

7.1 Características da População Absoluta 

 
As taxas de probabilidade de morte acidental apuradas neste estudo foram calculadas 

a partir do total de óbitos por causas externas e do total da população brasileira. 

Assim, a quantidade de pessoas vivas no período de análise foi obtida com base nos 

dados da população absoluta de 2014 a 2018, disponibilizados pelo DATASUS e 

calculados pelo IBGE de acordo com os números do Censo Demográfico de 2010 e 

os registros de nascimentos e óbito da população. 

Dessa forma, considerou-se o somatório da população dos cinco anos no intervalo de 

idade de 20 a 79 anos. Portanto, na Tabela 1 é apresentada a distribuição percentual, 

por faixa etária e por sexo, da população total de 2014 a 2018. Nessa tabela, é 

possível observar que o grupo de 30 a 34 anos tem a maior concentração de pessoas, 

enquanto a última faixa, de 75 a 79 anos, tem a menor. 

Tabela 1 – Distribuição da população absoluta por faixa etária e sexo 

 

Faixa Etária (em anos) 
População Absoluta 

Masculina 
População Absoluta Feminina 

20 a 24 43.104.392 42.141.559 

25 a 29 43.011.243 42.536.142 

30 a 34 43.861.864 43.867.071 

35 a 39 40.394.929 40.865.902 

40 a 44 35.224.603 36.112.641 

45 a 49 31.717.501 33.054.153 

50 a 54 28.730.264 30.567.539 
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55 a 59 24.167.384 26.419.748 

60 a 64 18.991.259 21.497.273 

65 a 69 13.999.556 16.591.643 

70 a 74 9.456.095 11.991.491 

75 a 79 6.291.275 8.696.699 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018) e IBGE (2010). 

 

7.2 Características da Distribuição de Morte Acidental  

A quantidade de óbitos em decorrência de morte acidental foi obtida a partir do banco 

de dados disponibilizado pelo DATASUS, que é atualizado de acordo com os números 

de registro de óbitos informados pelo SIM, segundo a Classificação Internacional de 

Doenças estabelecida pela OMS (1992).  

Para a análise da distribuição de morte acidental, considerou-se o somatório do 

registro de mortes da população de 20 a 79 anos de 2014 a 2018. Com base nesses 

dados, verificou-se a distribuição percentual de morte acidental por faixa etária e por 

sexo, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição de morte acidental por faixa etária e sexo 

 

Faixa Etária (em anos) Morte Acidental Masculina Morte Acidental Feminina 

20 a 24 94.981 8.886 

25 a 29 77.745 8.295 

30 a 34 67.766 8.630 

35 a 39 57.254 8.065 

40 a 44 45.639 7.118 

45 a 49 38.959 6.510 

50 a 54 34.589 6.445 

55 a 59 28.268 5.674 

60 a 64 22.742 5.712 

65 a 69 17.883 5.951 

70 a 74 14.446 6.830 

75 a 79 12.782 8.745 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 

Na Figura 1, elaborada com base nos dados da Tabela 2, é possível observar a 

diferença no percentual de registro de mortes entre os sexos, principalmente nas 

primeiras faixas etárias. Do total de óbitos, 85,52% são do sexo masculino e 14,48%, 

do sexo feminino. Na primeira faixa etária, 91,44% dos óbitos foram do grupo 

masculino e 8,56%, do grupo feminino. Em termos quantitativos, na faixa etária de 20 
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a 24 anos, configuram-se 94.981 mortes masculinas em cinco anos, enquanto, no 

mesmo período, o número de óbitos do sexo feminino foi de 8.886. Ou seja, de 2014 

a 2018, pessoas do sexo masculino de 20 a 24 anos morreram aproximadamente 10 

vezes mais que pessoas do sexo feminino na mesma faixa etária. 

Essa discrepância entre os sexos diminui ao longo das idades. Na faixa etária dos 75 

a 79 anos, o percentual de óbitos masculino é de 59,38% e o feminino, de 40,62% do 

número total de óbitos. Essa equiparação no número de morte acidental entre homens 

e mulheres, conforme o aumento das idades, é apresentada graficamente na Figura 

1. Nela, constata-se que a área do percentual de óbitos femininos ocupada nos 

gráficos aumenta a cada faixa etária, chegando a patamares próximos ao masculino 

no último gráfico, de 75 a 79 anos. 

Figura 1 – Distribuição de morte acidental por faixa etária e sexo 

 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 
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7.3 Taxa Única de Probabilidade de Morte Acidental 

Conforme descrito no item 3.3 dos procedimentos metodológicos, a taxa única unissex 

considera a probabilidade de morte acidental de ambos os sexos e única para todas 

as idades do segurado. Por outro lado, as taxas únicas masculina e feminina 

consideram a probabilidade de morte acidental segregada por sexo e única para todas 

as idades do segurado. Essas taxas foram calculadas pela razão do número de óbitos 

por morte acidental para o número da população absoluta, com base nos dados do 

DATASUS de 20 a 79 anos, referentes ao período de 2014 a 2018. Dessa forma, 

obteve-se a taxa única unissex de 0,09%, a taxa única masculina de 0,15% e a taxa 

única feminina de 0,02%, apresentadas no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Taxa única unissex e taxa única masculina e feminina (morte acidental) 

 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 

Analisando-se esses resultados do ponto de vista do segurado, o critério de 

precificação do prêmio de risco pela taxa única unissex de 0,09% é vantajoso para 

pessoas do sexo masculino, em relação à taxa única masculina de 0,15%. No entanto, 

pessoas do sexo feminino têm desvantagem na utilização do critério de precificação 

pela taxa única unissex, pois, conforme o Gráfico 1, a taxa única feminina (0,02%) 

encontra-se 0,06 ponto percentual abaixo da taxa única unissex (0,09%) e é 

aproximadamente, 7 vezes menor que a taxa única masculina (0,15%). 
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Dessa forma, aplicar a taxa única unissex resulta em elevação no valor do prêmio de 

risco que seria atuarialmente justo para as mulheres, em relação a seu risco de morte 

acidental e, por outro lado, para os homens, em uma redução no prêmio de risco. 

Assim, o critério de precificação pela taxa única unissex acaba por gerar maior 

necessidade de solidariedade tarifária das mulheres, devido à maior exposição ao 

risco por parte dos homens. 

Nas análises de ocorrência de morte acidental com base nos dados do DATASUS, 

ficam evidentes os diferentes perfis de risco entre homens e mulheres, tendo sido 

registrados até 10 vezes mais óbitos masculinos em relação aos femininos. Portanto, 

o critério de precificação pela taxa única unissex acaba desconsiderando os diferentes 

comportamentos em relação ao risco de morte acidental entre os sexos. 

  

7.4 Taxa de Probabilidade de Morte Acidental por Faixa Etária e Sexo 

Com o objetivo de analisar o comportamento das taxas de probabilidades de morte 

acidental por faixas etárias, foram utilizados os mesmos dados de óbitos e da 

população absoluta de 20 a 79 anos disponibilizados pelo DATASUS, de 2014 a 2018. 

Dessa forma, obtiveram-se a taxa unissex por faixa etária, que é a taxa de 

probabilidade de morte acidental para ambos os sexos segregada por faixa etária, e 

as taxas masculina e feminina por faixa etária, que são as taxas de probabilidade de 

morte acidental segregadas por sexo e por faixa etária do segurado. Assim, são 

apresentadas, na Tabela 3 a seguir, as taxas obtidas. 

Tabela 3 – Taxa unissex por faixa etária e taxa masculina e feminina por faixa etária 

Faixa 

Etária  

(em anos) 

Taxa Unissex 

 por Faixa Etária (em 

%) 

Taxa Masculina  

por Faixa Etária (em 

%) 

Taxa Feminina 

 por Faixa Etária (em 

%) 

20 a 24 0,12 0,22 0,02 

25 a 29 0,10 0,18 0,02 

30 a 34 0,09 0,15 0,02 

35 a 39 0,08 0,14 0,02 

40 a 44 0,07 0,13 0,02 

45 a 49 0,07 0,12 0,02 

50 a 54 0,07 0,12 0,02 

55 a 59 0,07 0,12 0,02 

60 a 64 0,07 0,12 0,03 

65 a 69 0,08 0,13 0,04 

70 a 74 0,10 0,15 0,06 
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75 a 79 0,14 0,20 0,10 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 

Conforme o Gráfico 2, as taxas femininas por faixa etária formam uma curva contínua 

até os 60 anos. Em seguida, há uma elevação nas taxas a cada idade avançada. Em 

relação às taxas masculinas por faixa etária, dos 20 aos 24 anos é apresentado o 

maior percentual, de 0,22%, que é aproximadamente 11 vezes a taxa feminina de 

0,02% nessa mesma faixa etária. Observando a curva formada pelas taxas 

masculinas por faixa etária, verifica-se que as taxas decaem dos 20 anos até os 49 

anos. Em seguida, permanece o percentual de 0,12% até os 65 anos e, depois, as 

taxas voltam a crescer até atingirem a segunda maior taxa de probabilidade de morte 

acidental masculina, de 0,20%, no grupo de 75 a 79 anos.  

As taxas unissex por faixa etária são ponderadas pelas mortes masculinas devido à 

maior representatividade em relação ao total de mortes acidentais. Logo, as curvas 

das taxas unissex por faixa etária e das taxas masculinas por faixa etária são 

similares. A maior taxa unissex por faixa etária está presente dos 75 aos 79 anos, pois 

nessas idades homens e mulheres registram elevado número de óbitos por morte 

acidental. 

Gráfico 2 – Taxa unissex por faixa etária e taxa masculina e feminina por faixa etária 

(morte acidental) 

 

Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 

Tal como o critério de precificação pela taxa única unissex é desvantajoso para as 

mulheres, a precificação pela taxa unissex por faixa etária também eleva o valor do 

prêmio de risco que seria atuarialmente justo para o sexo feminino. Esse aumento 

ocorre principalmente para as pessoas de 20 a 24 anos, pois a taxa feminina nessa 
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faixa etária (0,02%) é 6 vezes menor que a taxa unissex por faixa etária (0,12%) e 11 

vezes menor que a taxa masculina por faixa etária (0,22%). Dessa forma, na idade 

dos 20 aos 24 anos, o critério de precificação pela taxa unissex por faixa etária acaba 

por gerar maior necessidade de solidariedade tarifária por parte das mulheres, se 

comparada às demais taxas por faixas etárias. Em contrapartida, os homens, dos 20 

aos 24 anos, são os mais beneficiados, pois o critério de precificação pela taxa unissex 

por faixa etária (0,12%) considera aproximadamente metade da taxa masculina por 

faixa (0,22%) e, por essa razão, os homens desembolsam menos pelo nível de 

exposição ao risco de morte acidental que as mulheres. 

A precificação pela aplicação da taxa unissex por faixa etária ocasiona impactos 

opostos entre homens e mulheres devido aos diferentes comportamentos em relação 

ao risco de morte acidental. Para as mulheres, o critério de precificação pela taxa 

unissex por faixa etária resulta em um prêmio de risco superior ao valor do prêmio 

calculado pela taxa feminina por faixa etária. No entanto, o critério de precificação pela 

taxa unissex por faixa etária, para os homens, produz, em todas as idades, um prêmio 

de risco inferior ao valor do prêmio que considerasse a taxa masculina por faixa etária. 

 

7.5 Taxas Únicas e por Faixa Etária de Probabilidade de Morte Acidental  

Tendo em vista as análises discorridas até o momento sobre o impacto do critério de 

precificação do prêmio de risco considerando as taxas de probabilidade de morte 

acidental apuradas no estudo, são apresentadas a seguir, no Gráfico 3, as taxas em 

conjunto. 

Gráfico 3 – Taxas únicas e taxas por faixa etária (morte acidental) 
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Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018). 

Ao adotar o critério de precificação por taxa única unissex ou por taxa unissex por 

faixa etária para o cálculo do prêmio de risco, esse critério pode gerar elevação ou 

redução no valor do prêmio dos segurados, dependendo da idade no momento da 

contratação do seguro de acidentes pessoais e do sexo. No caso de pessoas de 35 a 

69 anos, a taxa única unissex de 0,09% onera o valor do prêmio de risco, se 

comparada à taxa unissex por faixa etária, pois, dos 35 aos 69 anos, as taxas de 

probabilidade de morte acidental são menores que a taxa única unissex. Em 

contrapartida, no estudo, as taxas unissex por faixa etária dos intervalos de idade de 

20 a 34 anos e de 70 a 79 anos são maiores que a taxa única unissex de 0,09%. 

Dessa forma, o critério de precificação do prêmio de risco pela taxa única unissex ou 

pela taxa unissex por faixa etária é vantajosa para o segurado, dependendo da idade 

que ele tem no momento da contratação do seguro de acidentes pessoais. 

Empregar o critério de precificação em que não é analisado o sexo do segurado reduz 

o prêmio de risco para os homens, seja pela taxa única unissex, seja pela taxa unissex 

por faixa etária. Analisando o Gráfico 3, é possível observar que a taxa única 

masculina (0,15%) e as taxas masculinas por faixa etária formam curvas acima das 

taxas unissex por faixa etária. Assim, para o segurado do sexo masculino, é benéfico 

que a seguradora não pratique o critério de precificação de acordo com o sexo. Além 

disso, homens de 20 a 24 anos têm o menor desembolso em relação a seu risco que 

os demais se não houver distinção do sexo e da idade no critério de precificação. 
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De forma oposta às taxas masculinas por faixa etária, as curvas formadas pelas taxas 

femininas por faixa etária encontram-se abaixo da taxa única unissex e das taxas 

unissex por faixa etária. Somente de 75 a 79 anos é que a taxa feminina por faixa 

etária (0,10%) é maior que a taxa única unissex (0,09%). Em vista disso, pode-se dizer 

que, para o segurado do sexo feminino, é benéfico que a seguradora tenha como 

critério de precificação a análise do sexo. Ademais, a taxa única feminina (0,02%) e 

as taxas femininas por faixa etária proporcionam o mesmo prêmio de risco para as 

mulheres de 20 aos 59 anos. Assim, apenas para o grupo feminino com idade superior 

a 75 anos pode haver redução no valor do prêmio de risco em relação ao valor 

atuarialmente justo se aplicada a taxa única unissex, pois seu nível de exposição ao 

risco é maior a partir dessa idade. 

Conforme exposto nos objetivos específicos, o Gráfico 4 apresentado a seguir 

apresenta as taxas apuradas no estudo e a taxa pura mínima de 0,08% a.a. para a 

cobertura de morte acidental indicada pela Circular no 19, de julho de 1992, revogada 

pela Circular SUSEP no 302, de 19 de setembro de 200564. Analisando-se o conjunto, 

verifica-se que a taxa única feminina (0,02%) se encontra abaixo da taxa mínima 

indicada, assim como as taxas femininas por faixa etária dos 20 aos 74 anos. Além 

disso, as taxas unissex por faixa etária, que consideram a probabilidade de morte 

acidental entre homens e mulheres, também apresentam percentuais menores que a 

taxa de 0,08% a.a. no intervalo de 35 a 69 anos. 

Em termos gerais, a taxa mínima tem um impacto na precificação do prêmio de risco, 

para os grupos de homens e mulheres, semelhante ao impacto da taxa única unissex, 

visto que é constatada uma diferença de 0,01 ponto percentual entre elas. 

 

Gráfico 4 – Taxas únicas e por faixa etária e taxa mínima indicada pela  

Circular no 19/1992 (morte acidental) 

                                                           
64 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Circular SUSEP nº 302, de 19 de setembro de 2005. 
Brasília: Ministério da Fazenda, 2005. 
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Fonte: Dados extraídos de DATASUS (2014-2018) e da Circular no 19/1992. 

 

7.6 Análise dos Critérios de Precificação do Mercado Segurador 

Para verificar a prática do mercado segurador quanto ao critério de precificação 

utilizado para o risco de morte acidental, foi aplicado um questionário como forma de 

coleta de dados, a partir do qual foram obtidas 16 respostas. Em relação à origem da 

taxa aplicada pelas seguradoras, 50% responderam que sua taxa tem como origem a 

experiência do mercado; 31%, experiência própria; 13%, ambas as experiências; e 

6%, referência da taxa pura mínima (0,08% a.a.) indicada pela Circular no 19, de julho 

de 1992, revogada pela Circular SUSEP no 302, de 19 de setembro de 200565. 

Sobre o critério de precificação, questionou-se se a taxa de probabilidade aplicada é 

igual para ambos os sexos. Como resultado, 81,25% das seguradoras responderam 

que não utilizam critério de precificação do risco de morte acidental que diferencia os 

sexos, ou seja, utilizam a mesma taxa de probabilidade para os sexos feminino e 

masculino. Além disso, questionou-se se a taxa de probabilidade aplicada é a igual 

para todas as idades e 84,62% das seguradoras informaram que têm como critério de 

precificação do risco de morte acidental uma taxa única para todas as idades.  

Assim, analisando-se o critério de precificação por sexo e por idade utilizado pelo 

mercado segurador conforme a amostra apurada, constatou-se que 62,50% não 

                                                           
65 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). Circular SUSEP nº 302, de 19 de setembro de 2005. 
Brasília: Ministério da Fazenda, 2005. 
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fazem distinção conjunta de sexo e idade na precificação, ou seja, utilizam a mesma 

taxa de probabilidade para ambos os sexos e para todas as idades, 18,75% não fazem 

distinção do sexo, mas aplicam taxas de probabilidade conforme a idade do segurado, 

12,50% aplicam diferentes taxas para os sexos, mas utilizam a mesma taxa para todas 

as idades, e apenas 6,25% aplicam taxas diferentes para homens e mulheres por 

idade: resultados demonstrados no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Critério de precificação para o risco de morte acidental praticada pelo 

mercado segurador 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

8. Conclusão 

O estudo teve como finalidade analisar o impacto da utilização da probabilidade de 

morte acidental por faixa etária e por sexo na precificação do seguro de acidentes 

pessoais. Para tanto, foram calculadas as taxas a partir dos dados da população 

absoluta e do número de mortes acidentais na faixa etária de 20 a 79 anos, 

disponibilizados pelo DATASUS no período de 2014 a 2018. Além disso, aplicou-se 

um questionário em uma amostra do mercado segurador para verificar o critério de 

precificação utilizado para o dimensionamento do risco de morte acidental. 

Assim, tendo em vista a taxa única unissex (0,09%), a taxa única feminina (0,02%) e 

a taxa única masculina (0,15%) apuradas no estudo, verifica-se que o critério de 

precificação pela taxa única unissex ocasiona um prêmio de risco maior para as 

mulheres, despendendo maior necessidade de solidariedade tarifária por elas em 

relação ao sexo masculino. Devido à maior exposição ao risco por parte dos homens, 

62,50%

18,75%

6,25%

12,50% Tx pb. igual para ambos os sexos e
para todas as idades

Tx pb. igual para ambos os sexos e
diferente por faixas etárias

Tx pb. diferente para os sexos e
igual para todas as idades

Tx pb. diferente para os sexos e
diferente para todas as idades
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a taxa única unissex é ponderada pelo número de mortes masculinas, que, no caso 

dos dados utilizados, representam 85,52% das mortes acidentais de 2014 a 2018. 

Também foram calculadas as taxas unissex por faixa etária e as taxas masculina e 

feminina por faixa etária. Analisando-se o impacto da aplicação das taxas unissex por 

faixa etária, observou-se que os percentuais resultam em um prêmio de risco 

subestimado para o sexo feminino se comparados com as taxas femininas por faixa 

etária em todas as idades. De forma oposta, para os homens, o valor do prêmio é 

menor considerando-se as taxas unissex por faixa etária do que as taxas masculinas 

por faixa etária. Assim, fica evidente que o critério de precificação do seguro de 

acidentes pessoais sem distinção do sexo do segurado acaba elevando o valor do 

prêmio de risco para o sexo feminino, devido à diferente exposição ao risco de morte 

acidental entre homens e mulheres. 

O estudo também demonstrou que a precificação pela taxa única unissex ou pelas 

taxas unissex por faixa etária pode ocasionar elevação ou redução no valor do prêmio 

de risco. Para pessoas de 35 a 69 anos, o método de precificação pela taxa única 

unissex onera o valor do prêmio de risco. No entanto, para pessoas de 20 a 34 anos 

e de 70 a 79 anos, essa mesma taxa acaba gerando um prêmio de risco menor que 

as taxas unissex por faixa etária. Desse modo, considerando-se um seguro de 

acidentes pessoais com vigência do risco anual, o critério de precificação pela taxa 

única unissex, comparado à taxa unissex por faixa etária, pode resultar em um valor 

acima do prêmio que seria atuarialmente justo, gerando uma necessidade de 

solidariedade tarifária do segurado dependendo da idade em que se encontra no 

momento da contratação do seguro. 

O estudo evidenciou o impacto do prêmio de risco de homens e mulheres e, também, 

o impacto do prêmio de risco entre faixas etárias a partir do critério de precificação 

utilizando uma taxa única unissex e uma taxa unissex por faixa etária, calculadas por 

meio da razão do número de óbitos por morte acidental para o número da população 

absoluta, de acordo com os dados disponibilizados pelo DATASUS de 2014 a 2018. 

Além disso, o estudo obteve como resultado a pesquisa do critério de precificação do 

prêmio de risco de morte acidental praticado pelo mercado segurador, com 16 

respostas das áreas técnicas das seguradoras. Nessa amostra, constatou-se que 

81,25% das seguradoras utilizam o mesmo critério de precificação do risco de morte 
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acidental entre os sexos e que 84,62% das seguradoras têm como critério de 

precificação do risco de morte acidental uma taxa única para todas as idades.  

Assim, este estudo diferencia-se dos demais estudos relacionados, pois o objetivo foi 

contribuir com o mercado segurador, que carece de embasamento técnico sobre os 

critérios de precificação do prêmio de risco de morte acidental, e trazer referências de 

taxas de probabilidade de morte acidental que podem ser utilizadas no cálculo do 

prêmio pelas seguradoras. 
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

A. Serviços à la carte ou buffet 

Breno Kor 

 

Existe público para os dois modelos. É possível traçar um comparativo entre dois 

setores, o setor de restaurantes e o de seguros. Existem restaurantes com serviços 

de buffet, mais populares, no caso do seguro corresponderiam ao segmento dos 

seguros feitos em escala, para uma maior abertura de público. Temos restaurantes 

com serviços à la carte, são mais diferenciados, correspondem no mercado segurador 

aos seguros mais consultivos, mais ao gosto do cliente, adequados a particularidades 

de cada risco. Para estes serviços você não pode abrir de um Garçom, o Corretor de 

seguros. 

Esta é uma das etapas que o mercado de seguros vai atravessar. A oferta por canais 

alternativos, Bancos, Varejo, Insurtechs, traduz os serviços de buffet, porém carece 

do serviço de um garçom.  Este importante profissional traduz o cardápio, os diferentes 

pratos, os temperos, ou no caso do seguro, explica as diferenças de cada produto, as 

garantias adicionais que trazem maior satisfação evitando dissabores.  

Alimentos assim como Seguros, quando saudáveis nos protegem. 

Diversos restaurantes que oferecem o serviço de buffet, quase sempre são os mais 

baratos, no caso do seguro, isto não se verifica.  Os custos das seguradoras para a 

oferta através de um buffet, os investimentos necessários em marketing, os custos 

com a negociação de um balcão não transfere vantagens para os clientes, e as 

seguradoras tem nos seus Garçons, os corretores de seguros, os melhores e mais 

completos serviços.  Eles servem aos Segurados e às Seguradoras. Prestam serviços 

aos dois e evitam a perda de clientes insatisfeitos.  

Porém o crescimento dos buffets deve ser um sinal para que os corretores dirijam 

esforços complementares para a montagem dos seus próprios buffets, através da 

implantação das suas plataformas digitais. Isso pode ser feito se associando com 

parceiros tecnológicos, ou através da contratação dos serviços destes profissionais, 

para que a exemplo dos garçons não vejam seu campo de trabalho diminuído, 

ameaçando o futuro da sua profissão. 
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As coisas mais permanentes são as mudanças, e os corretores devem acompanhar 

estas transformações, para estar sempre a frente, enxergando o futuro e 

permanecendo ao lado do seu cliente. 

Afinal, os clientes irão frequentar os buffets, mas não irão abrir mão de um bom serviço 

à la carte com os melhores garçons, e poderão ter tudo à disposição nos melhores 

restaurantes, os dos corretores de seguros. 
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B. Corretor x Seguro – necessidade ou anacronismo? 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Muito se tem comentado sobre o futuro da profissão de Corretor de Seguros. Projeta-

se desde a manutenção da atividade por décadas até sua extinção em menos de dez 

anos, dependendo de qual ponto de vista o analisa. 

Atualmente, o futuro da profissão versus a informatização da atividade, conforme 

alguns preveem, leva à discussão sobre Corretores e Robôs. São caminhos 

mutuamente excludentes ou podem coexistir? 

É certo que o avanço da informática, com seus “bots” e sistemas de análises 

interconectadas tem muito a oferecer em termos de dados e resultados, mas o 

relacionamento pessoal e confiabilidade no trabalho de consultoria oferecida pelo 

corretor também é entendido como de relevância imprescindível. 

E ainda, sobre os segurados, pode-se dizer que muitas de suas necessidades não 

são percebidas por eles mesmos, por motivos variados como desconhecimento de 

opções de tipos de seguros, de princípios sobre gestão de risco ou, projeção 

equivocada de necessidades presentes ou futuras de proteção. 

É certo que o contato direto com o segurado, de forma profissional e objetiva, produz 

resultados de definição dos riscos expostos que permitem a visualização de um 

panorama abrangente, inclusive quanto às eventuais impossibilidades de 

securitização. 

De toda forma, em todo ambiente de mercado, inclusive o de seguro, sempre há 

mudanças, pois o desenvolvimento da própria sociedade as impõe. Assim, se 

eventualmente o corretor já foi tido como um “vendedor de seguros”, trazendo o que 

estava disponível no mercado ao seu cliente, hoje, esse profissional mergulha na 

realidade e estilo de vida de seus clientes para atendê-lo de forma pró ativa e, ainda, 

impulsiona as Cias. Seguradoras para a criação de novos produtos, atuando na 

adequada e esperada figura de Consultor de Seguros. 

De fato, essa mudança de estilo é necessária, pois as necessidades são dinâmicas e 

não esperam o momento ideal para serem satisfeitas, afinal, evolução é a chave para 

a adaptação e sucesso! 
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Embora a relação presencial entre corretor e segurado ainda seja a grande mola 

propulsora de negócios, novas possibilidades de acesso à contratos de seguros por 

meios virtuais são uma realidade cada vez mais presente. 

Desde o surgimento dos cotadores de seguros para automóveis, até os atuais 

desenvolvimentos informatizados para avaliação de riscos pessoais, muito se obteve 

em termos de eficiência e confiabilidade de análise de riscos, possibilitando variadas 

simulações e contratação dos seguros de forma automatizada. 

A tecnologia é uma vantagem competitiva e estratégica e, ainda assim, as máquinas 

e softwares aprendem a partir da inteligência humana que as instrui. 

O uso da tecnologia torna os mercados, inclusive o de seguros, mais rápido e preciso, 

contudo, isto não pode e não deve gerar distanciamento em relação ao cliente. 

A indústria de seguros, incluído neste ambiente o corretor, deve consolidar novos 

canais e não os temer como ameaças, pois do contrário será relegada como algo que 

passou de seu tempo de utilidade. 

Independentemente do canal ou meio de levar o seguro ao consumidor, é preciso 

lembrar que esse serviço depende do que o consumidor precisa ... Então, no fim das 

contas, a venda baseada na experiência do consumidor é o que de fato conta. 

Essa experiência orienta os movimentos da oferta de contratos de seguro no mercado, 

seja pelo caminho da consultoria ou da venda automatizada. Unir a experiência dos 

corretores de seguros com as novas tecnologias, gerando um novo e promissor 

caminho, no qual mais pessoas poderão conhecer e utilizar os benefícios do seguro   

deve ser o objetivo. 

Avançar nessa simbiose parece ser o fator determinante para acertar a equação do 

sucesso nesse novo ambiente. 

O corretor ou o robô? - Dizer qual análise está certa ou errada, depende de fato do 

único elemento desta equação que realmente define seu resultado: o Segurado! 

É ele, para quem são destinados todos os esforços do mercado de seguros desde 

quase cinco mil anos atrás, que sempre determinou e continuará a definir quais, 

quando e como serão consumidos os seguros que existirem. 
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C. Momento único exige novas abordagens 

Solange Guimarães 

 

Todo empresário que se preze conhece a fábula dos dois vendedores. “Era uma vez, 

dois comerciantes de calçados, que foram enviados a um país onde não existiam 

sapatos. Enquanto um ligou para a empresa matriz, desesperado, afirmando que ser 

impossível negócio ali, porque naquela nação todos andavam descalços, o outro 

também fez uma ligação para a empresa. Mas, com outro teor. "Tripliquem o pedido 

de sapatos, pois aqui na Índia ainda ninguém os usa e todos precisam", afirmou ele, 

empolgado”. 

Um vendedor viu crise, o outro, uma oportunidade. 

E qual é sua visão hoje, em meio à pandemia? 

A crise causada pela a covid-19 é um dos um dos desafios mais sérios enfrentados 

pelas corporações nos últimos anos. Não somente afeta vendas, como também a 

maneira que sua marca é vista no mercado. Na prática, formas tradicionais de se fazer 

comunicação e de estratégias de marketing não funcionam no cenário atual. Porque 

nunca houve um momento como esse antes. Nesse ambiente, ao invés de lamentar 

e dizer ser impossível usar os mesmos meios para se comunicar com seu cliente, 

porque não adaptar práticas e discurso aos tempos atuais e fortalecer sua marca? 

O momento atual exige medidas concretas de posicionamento frente à crise, que terão 

grande repercussão não só no presente como também no futuro. Criação de 

campanhas de conscientização e iniciativas concretas de apoio à sociedade, 

combinadas com posicionamento executivo adequado: isso gera uma marca bem 

vista no mercado. 

Todos sabem que consumidores não se conectam com quem não enxergam valores 

e credibilidade. Por isso qualquer atividade negativa, quebra a reputação de toda 

empresa. Mas, no momento atual, a inação é uma atividade negativa. Aos 

consumidores, como soaria uma companhia que não se solidariza, que não se 

posiciona em uma pandemia global? 

Na crise, é preciso ter excelência na grande ferramenta das relações em sociedade:  

a comunicação. E em todas as suas formas: na fala ao cliente, aos fornecedores, à 
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imprensa. Isso vai além de cursos para melhorar a oratória. Envolve o estudo contínuo 

do que está ocorrendo no mundo; construção de empatia; confiança; estar antenado 

ao chamado "Zeitgeist" - o Espírito da Época. Contudo, um executivo com má 

comunicação, desmotiva equipe, prejudicar produtividade de funcionários e 

colaboradores, além de abrir brechas para ter a credibilidade questionada. 

O que, de fato, sua instituição tem feito para melhorar a comunicação em meio à crise? 

Você vai vender sapatos? Ou reclamar que os clientes estão descalços? 

Pense.  Ouse. Comunique-se. E lembre-se: uma marca que funciona em momentos 

de crise, funciona em qualquer situação. 
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D. Cinco tendências no marketing de seguros 

Francisco Galiza 

 “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem 

sobrevive é o mais disposto à mudança” – Charles Darwin 

A pandemia transformou (ou, para alguns, apenas acelerou) muitos dos processos e 

comportamentos atualmente em curso no mercado consumidor, e até na sociedade 

de um modo geral. Como não poderia deixar de ser, já existe uma vasta bibliografia a 

respeito discutindo tais pontos, inclusive nos assuntos relacionados especificamente 

ao setor de seguros. ( 66 67 68 69 70), os  textos citados, são para tentar responder 

perguntas do tipo: O que vai acontecer na indústria de seguros? Que ramos terão 

mais sucesso? Como se comportará o segurado? Etc. 

Não cabe, porém, nesse momento, uma discussão sobre todos esses efeitos. Agora, 

para sermos objetivos, a preocupação dessa análise focará somente em um 

determinado aspecto. Como deverá se comportar a comunicação corporativa das 

empresas no futuro? O que ela deverá oferecer aos seus clientes e parceiros, para 

incrementar a sua efetividade? O que deverá ser informado para que os consumidores 

e parceiros se interessem pelos produtos e serviços? Haverá modificações no 

marketing de seguros? Quais são as tendências principais? Etc. 

Claro que o assunto ainda é novo e muita gente não sabe se haverá alguma forma de 

refluxo no movimento (ou seja, será que voltaremos a ser como éramos antes?). A 

dúvida é natural, sem falar do momento que vivemos. De qualquer maneira, alguns 

cenários já podem ser sinalizados. Enfim, esse é o ponto principal desse texto. A 

seguir, então, em resumo, apresentamos cinco tendências para o Marketing de 

Seguros:  

                                                           
66 What will life look like in the post-COVID-19 World?. https://www.swissre.com/risk-knowledge/risk-
perspectives-blog/what-will-life-look-like-in-the-post-covid-19-world.html 
67 10 technology trends to watch in the COVID-19 pandemic. 
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-
robotics-telehealth/ 
68 Coronavirus impacting life insurance customer experience: Survey. https://www.dig-
in.com/news/coronavirus-insurance-customer-experience-impact-survey 
69 Insurance productivity 2030: Reimagining the insurer for the future. 
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-productivity-2030-
reimagining-the-insurer-for-the-future 
70 This just in: consumers are now much more comfortable with sharing driving data. 
https://www.arity.com/move/just-consumers-now-much-comfortable-sharing-driving-data/ 

https://www.swissre.com/risk-knowledge/risk-perspectives-blog/what-will-life-look-like-in-the-post-covid-19-world.html
https://www.swissre.com/risk-knowledge/risk-perspectives-blog/what-will-life-look-like-in-the-post-covid-19-world.html
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/
https://www.dig-in.com/news/coronavirus-insurance-customer-experience-impact-survey
https://www.dig-in.com/news/coronavirus-insurance-customer-experience-impact-survey
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-productivity-2030-reimagining-the-insurer-for-the-future
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-productivity-2030-reimagining-the-insurer-for-the-future
https://www.arity.com/move/just-consumers-now-much-comfortable-sharing-driving-data/
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Tendência 1: Maior Importância do Seguro 

Antes de falar do marketing propriamente dito, é preciso dizer que o seguro cresceu 

de importância em um cenário pós-pandemia. Seguro passou a ser visto mais do que 

simplesmente o pagamento de sinistros. Outros serviços são esperados, muito se 

espera do setor, as expectativas estão altas. Pesquisas também mostram que até a 

predisposição à transparência do consumidor aumentou, em relação a seus dados, se 

isso acarretar um prêmio mais apropriado e uma diminuição de riscos.  

Tendência 2: Crescimento da Economia sem contato 

Ao longo do tempo, com o incremento da tecnologia, se acreditava que as “distâncias 

tinham desaparecido”, ou, pelo menos, diminuído bastante. De certa maneira, esse 

processo foi freado com a pandemia, as visitas pessoais vão diminuir. Outro ponto 

relacionado com a pandemia é o próprio incremento da tecnologia nos processos, a 

automatização das empresas vai aumentar. Tudo é correlacionado. 

Tendência 3: Mais criatividade no Marketing 

A necessidade da criatividade no marketing é cada vez maior, pensar alternativas 

diferentes, buscar soluções novas que atraiam a atenção do consumidor. Isso vai 

desde a valorização do chamado “pensamento criativo” até a liderança para a 

capacidade de lidar com as transformações. Fazer do mesmo em uma sociedade em 

transformação é perigoso para o sucesso de uma empresa. 71 

Tendência 4: Incremento do Marketing de Conteúdo 

O incremento do marketing de conteúdo como estratégia da companhia, até pela 

dificuldade adicional de haver o mesmo grau de relacionamento pessoal de como era 

antes. Com o marketing de conteúdo, as empresas criam um relacionamento digital, 

gerando confiança e fortalecendo a relação comercial. A empresa acaba por se tornar 

também uma autoridade naquele assunto em questão.  

Em uma definição estrita do termo: “Marketing de conteúdo é uma abordagem 

estratégica de marketing focada em criar e distribuir conteúdo valioso, relevante e 

consistente para atrair e reter um público-alvo claramente definido — e, em última 

                                                           

71 Conheça as tendências de marketing que devem se consolidar em 2021. 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/03/tendencias-marketing-consolidar-2021/ 

https://www.consumidormoderno.com.br/2021/02/03/tendencias-marketing-consolidar-2021/
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análise, conduzi-los a ações rentáveis como consumidores.”72 Esse assunto tem 

também atraído a atenção de diversos setores, com a publicação de dicas e 

sugestões, o interesse é crescente. 73 Mas, ressaltamos, tem que ser um marketing 

de conteúdo eficiente e de qualidade, algo que realmente seja bom. Ou, então, a 

estratégia não tem sentido. 

  Figura – Reportagem sobre Marketing de Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tendência 5: Utilização intensa de vídeos na estratégia 

A utilização intensa de vídeos nessa estratégia é uma realidade. Um dos modos mais 

objetivos e diretos de expressar essa forma de comunicação – marketing de conteúdo 

- é pelo modelo de vídeos. Existem outros, claro, mas o vídeo permite uma 

metodologia rápida de comunicação, o consumidor quer um resumo, ele está 

acostumado. 

                                                           
72 Marketing de Conteúdo. https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_conte%C3%BAdo 
73 O poder do Marketing de Conteúdo. 
http://www.europadigital.com.br/lw20bl/62___/9962102/3/#zoom=z 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_de_conte%C3%BAdo
http://www.europadigital.com.br/lw20bl/62___/9962102/3/#zoom=z
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O artigo citado nesse item74 levanta quatro tópicos relevantes com relação a tais 

aspectos, conforme visto na tabela. 

 

Tabela – Tendências de Comunicação Corporativa 

  Tendência Comentário 

1 

Vídeos com 

Conteúdo 

Em um novo estágio de desenvolvimento, os vídeos 

de comunicação corporativa precisarão ter mais 

qualidade, com entretenimento, cenários do setor, 

informações especializadas, conteúdos 

educacionais, etc. 

2 

Toda empresa se 

tornou uma 

empresa de mídia 

Esse era um cenário que já vinha ocorrendo, mas 

que agora ganhou mais força. As empresas 

precisam ter como foco a criação do seu próprio 

núcleo de criação de notícias. Quase como se 

fossem também uma empresa de mídia. 

3 

Maturidade na 

Comunicação 

Corporativa 

O trabalho da comunicação corporativa se torna 

cada vez mais estratégico, um pilar fundamental 

para o posicionamento da companhia, devendo ser 

integrado com diversas áreas da empresa. 

4 

Humanização da 

Comunicação 

Social 

Em um período de angústias e incertezas, as 

pessoas buscam nas redes sociais o resgate de 

valores importantes e apoio nesse momento crítico. 

As empresas precisam ter consciência disso. 

   

   

                                                           
74 Quatro tendências para a comunicação corporativa em 2021. https://www.inova.jor.br/2021/01/10/4-

tendencias-para-a-comunicacao-corporativa-em-2021/ 

 

https://www.inova.jor.br/2021/01/10/4-tendencias-para-a-comunicacao-corporativa-em-2021/
https://www.inova.jor.br/2021/01/10/4-tendencias-para-a-comunicacao-corporativa-em-2021/
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Exemplificando, conforme visto na tabela, o texto defende que todas as empresas, 

independentes de seu ramo de atuação, se tornem também uma “empresa de mídia”. 

Uma revolução no modelo de negócios, sem dúvida. 

Enfim, na nossa visão, muitas dessas transformações irão ocorrer no mercado 

segurador brasileiro, mas em velocidades distintas. Isso dependerá do tamanho das 

empresas, da cultura, etc. Algumas empresas já estão mostrando algum movimento, 

outras menos.  

O setor de seguros tem como tradição se relacionar muito com seus parceiros, a 

comunicação é intensa. Isso vai permanecer, independendo da forma e do conteúdo. 

Ou seja, tudo leva a crer que essa tendência irá de fato chegar. 

Então, devemos ficar atentos! 
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CIÊNCIA ATUARIAL 

A. Sobre o cálculo de passivos ambientais 

Andrea Mente 

 

Recentemente temos acompanhado o interesse crescente das empresas e 

Instituições (entre elas os Fundos de Pensão) em investirem seus recursos em 

companhias sustentáveis e que tenham um controle efetivo de riscos que possam 

trazer consequências ao meio-ambiente. 

Porém, a questão da avaliação financeira dos passivos ambientais ainda é um tema 

que tem gerado discussões acaloradas, dada a inexistência de metodologia padrão 

na sua mensuração. Diversos estudos já foram realizados e todos demonstram que, 

dada a complexidade do tema, trata-se de um trabalho multidisciplinar. A valoração 

financeira dos danos, no entanto, tem demonstrado que os estudos mais adequados 

sejam produzidos a partir de matrizes de fatores influentes, segregadas por tipo de 

dano ocorrido. 

A Universidade de Vigo, na Espanha, através de seu departamento de economia e 

estatística, desenvolveu um modelo matemático para mensuração das perdas 

financeiras ocasionadas pelo famoso acidente ambiental do navio petroleiro Prestige, 

naufragado na costa sul do país e responsável pelo vazamento de 40 mil toneladas 

de óleo no mar. O modelo leva em consideração a análise biofísica da região afetada 

(tarefa de outras especialidades envolvidas no projeto) e o impacto econômico 

refletido na pesca, Maricultura e demais setores econômicos da região. A metodologia 

é utilizada internacionalmente e adota matrizes de efeito segregadas por dano na sua 

mensuração. 

Nesse sentido, passamos a olhar diretamente para a questão do “risk management”. 

A matéria, que integra a grade curricular de algumas especialidades profissionais, 

deságua em relatórios subscritos por peritos de formação econômico-financeira, com 

o auxílio, como dito anteriormente, de profissionais especializados no dano ambiental 

propriamente tratado. É nesse momento que o atuário desempenha um papel de 

destaque, já que sua formação, mais do que qualquer outra, é justamente a de criar 

modelos matemáticos capazes de mitigar riscos, desde que tenham como fulcro a 

obtenção de resultados indenizatórios. 
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A questão da avaliação de passivos ambientais ainda é nova no Brasil, porém 

promissora. Sempre haverá a necessidade de equipes multidisciplinares, com a 

participação de geólogos, biólogos e demais profissionais especializados nas 

respectivas áreas afetadas, porém, se o objetivo do estudo considerar ressarcimentos 

financeiros, a melhor liderança para o projeto deverá ser a de um atuário. 
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B. Os cálculos atuariais em processos de M&A 

Andrea Mente 

 

A chuva de processos judiciais de ex colaboradores contra os empregadores, onde 

são reivindicados pagamentos de adicionais salariais não satisfeitos durante a fase 

de atividade, acabam por gerar demandas complementares contra os fundos de 

pensão, visando a recomposição do benefício já concedido abaixo dos níveis 

reclamados. Essas demandas adicionais por vezes são originadas no mesmo 

processo trabalhista e, mais recentemente, através de processos separados, já que o 

direito migrou para a justiça cível. 

É indubitável que, em ambos os casos, os cálculos de benefícios devem passar pelas 

mãos de um atuário perito que deve ser nomeado pelo Juízo, podendo comparecer 

igualmente outros profissionais, indicados pelo autor e pelos réus. Pior ainda quando, 

no processo conjunto, em que ex empregador e fundo de pensão formam o mesmo 

polo passivo, o ex empregador também opta pela indicação de uma peritagem 

independente. 

Vamos nos concentrar nesses processos movidos conjuntamente. Tão complexa as 

relações nesses processos que vale a pena colocar alguns pontos fundamentais que 

deveriam estar sendo observados pelas partes envolvidas.  

Primeiro, a própria indicação do perito de Juízo, em cuja nomeação nem sempre é 

observado o princípio da qualificação profissional necessária na formulação de 

cálculos de benefícios previdenciários complementares. É comum a indicação de 

peritos com formação distinta, geralmente contabilistas, extremamente hábeis para a 

elaboração dos cálculos da reivindicatória trabalhista, mas inadequados para a 

elaboração dos cálculos do benefício atuarialmente composto. Contabilista não é mais 

um atuário, como no passado, assim como um Atuário não tem mais a formação 

contábil. Portanto, incompleta é a indicação, por Juízo, de um só perito nos casos de 

processos movidos conjuntamente contra o ex empregador e o fundo de pensão. A 

rigor, tais demandas deveriam estar formuladas separadamente. 

Outro conflito ocorre quando a empresa, ex empregadora, opta pela indicação de um 

perito próprio para a defesa de seu interesse contra a liquidação das reservas 
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adicionais requeridas pelo fundo para a satisfação da demanda, em consequência do 

processo conjunto. Neste caso, é preciso lembrar que há uma relação contratual entre 

o fundo de pensão e a empresa, exigida por lei, em que um atuário comparece como 

responsável técnico, a ele cabendo a determinação de custeio ou contribuições das 

partes. A indicação de um outro profissional, pela empresa, para a contestação dos 

cálculos eventualmente propostos pelo fundo de pensão constitui um adendo 

marginal, capaz de atender aos princípios da governança corporativa, todavia, de 

efeito pouco prático no processo. Pode apenas servir de conforto para uma tomada 

de decisão quanto à eventual revisão de premissas ou, em último caso, da oportuna 

substituição do profissional responsável pelo fundo.  

Face a isso tudo, é importante que as partes processadas elejam o momento certo e 

a oportunidade das contestações judiciais, exigindo maior integração no polo passivo. 

O atuário responsável pelo fundo de pensão é quem detém as melhores qualificações 

e informações, assim como o dever, de revisar, contestar e decidir pelos cálculos 

relativos à recomposição de benefícios decorrentes de condenações trabalhistas 

demandadas contra o patrocinador. 
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DIREITO DO SEGURO – CONTRATO 

A. A maratona da nova lei do seguro  

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

O tema seguro, no nosso ordenamento jurídico, foi tratado pela primeira vez em 1850 

pelo Código Comercial Brasileiro, de certa forma compreensível, eis que pouca 

procura havia para a proteção securitária, salvo o transporte de mercadorias, fluvial e 

marítimo, naqueles tempos.  

Somente em 1916, com o advento do Código Civil, foi que o setor recebeu um pouco 

mais de atenção, no ramo pessoas, vida, o que também se compreende, haja vista 

que riscos do tipo incêndio, automóvel, e outros, somente mais adiante, naquele 

século, que passaram a ocupar a preocupação de consumidores e, por consequência, 

de seguradores na comercialização de contratos do tipo. 

Em 1966, via Decreto Lei, finalmente foi dada forma à operação seguros, como todos 

sabemos, disciplinando o mercado e lhe emprestando a importância que merecia 

mirando à época.  

O Código Civil ficou obsoleto, como não poderia deixar de ser, passados quase 90 

anos, e restou inadiável sua modernização, o que aconteceu em 2003.Na ocasião tive 

o privilégio de ser convidado pelo SINCOR RS e SINDSEG RS para realizar diversas 

palestras pertinente às modificações introduzidas na lei, que dedicou muito mais ao 

seguro do que até então o legislador havia destinado. 

Este andar vagaroso da lei, cheguei a comparar com as aparições do Cometa Halley, 

a cada 76 anos aproximadamente. Pois o fato é que estamos em 2020, 17 anos pós 

o já não mais tão novo assim Código Civil de 2003, e à evidência, que o setor de 

seguros precisa sim de um Código próprio, tal, é o seu crescimento. 

Em 2011, quando assumi vaga na ANSP, e gravei para o Memorial do Seguro, deixei 

registrado esta minha expectativa. Pois o Projeto Lei 3855, que trata do nosso Código, 

já tramita faz 16 anos, desde 2004, sem sair do papel. Em 13.05.2004 o Deputado 

José Eduardo Cardozo apresentou o PL 35.555 na Câmara e houve distribuição às 

Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC, Finanças 

e Tributação, e Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD), art. 24, II). 
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Ali começou a trajetória, um raly autêntico, quase um calvário. 

Entre tantos remendos, aditamentos, outros Projetos de Lei apensados a ele, 

arquivamentos e desarquivamentos, e discussões vencidas de todos os tipos, 

audiências públicas, pareceres de toda ordem, favoráveis e ou não, textos das mais 

variadas entidades associativas representativas e formadas pelos seguradores 

(CNseg) e corretores de seguros (FENACOR), Instituto Brasileiro do Direito de Seguro 

(IBDS, e outras autoridades, finalmente em 2016 a Constitucionalidade foi aprovada, 

vejam bem, 12 anos depois de apresentado. 

Mas lá se vão quatro anos disto.  

E como está hoje? Salvo alguma novidade muito recente, temos em síntese apertada 

que: 

1) O relator Rodrigo Pacheco (DEM/MG) elaborou parecer favorável ao 

Projeto de Lei, opinando pela sua aprovação. 

2) O texto foi incluído na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) de 16/10/2019, sendo a matéria retirada de Pauta e devolvida 

ao Relator, Senador Rodrigo Pacheco, para reexame do Relatório, conforme 

última informação do site do Senado. 

3) Em havendo emenda e em havendo posterior aprovação no CCJ, o PL 

deve seguir para análise pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Em 

não havendo mais emendas o PL deve seguir para Plenário do Senado. 

4) Se os senadores aprovarem qualquer modificação, o PL deverá retornar 

à Câmara para revisão, tão somente, das modificações incorporadas pelos 

senadores. 

5) Se o Senado aprovar um texto idêntico ao texto já aprovado pela Câmara 

dos Deputados, o PL de Seguros seguirá para a sanção presidencial. 

Bem, não se quer que haja aprovação às pressas, mas me parece que há um 

estupendo exagero nesta demora, salvo se a vontade de se ter uma Nova Lei do 

Seguro seja muito pouca. 

Precisamos melhorar muito os trâmites legislativos, sob pena de esquecermos deste 

Projeto de ficar tudo como era. Situação no mínimo digna de reflexão. 
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B. A fraude, a presunção e o pecado original 

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

Nenhuma dúvida de que, por princípio de direito, a boa-fé se supõe, de sorte que não 

se faz qualquer questionamento contra a presunção de inocência e, a propósito, o 

Contrato de Seguro sempre foi tido como um contrato de Boa Fé por excelência. É da 

sua natureza jurídica. 

Se isto é verdade, não menos fato de que o ser humano é  objeto de sedução pela 

tentação desde os primórdios. Para os religiosos, já no Éden, o primeiro casal se 

rendeu à boa verbe de uma serpente.  

Parece que com ela - “le verbe et le serpent de l'Eden” – nascia o primeiro vendedor 

de “gato por lebre”, em suma, o primeiro estelionato nasceu no paraíso e foi ali que o 

primeiro humano teria se entregue ao prazer delicioso da vantagem, que o levaria a 

transpor uma proibição que parecia fácil de resistir, mas não era. O pecado morava 

na árvore, pobre maçã, mas assim que foi.  

O ser humano teria nascido com o “pecado original” pela serpente e a fruta, e embora 

as mulheres possam até sustentar que antes dele lhes havia sido furtada uma costela, 

historicamente a maçã e a serpente foram os sedutores do primeiro pecado que até 

hoje, segundo a crença, carregamos desde o nascimento. 

Seria, o pecado original, uma inversão da presunção de inocência?  

Lei dos Homens e Lei de Deus não raramente se encontram em caminhos paralelos, 

cruzados e ou opostos, é de pensar porque o mesmo acontece com a moral e o direito 

- a Prescrição ronda nossos procedimentos reparatórios, tenhamos ou não razão. O 

bem e o mal, que nem sempre é tal qual Nietzsche supôs. A eterna e interminável 

luta. 

A fraude no contrato de seguros nunca deixou de estar próxima ao longo dos anos. 

Verdade que na trajetória do ramo em alguns momentos havia tanta rigidez no tema 

que chegou a haver uma inversão de presunção – o sinistro é fraudado até que se 

prove o contrário. Triste período que mergulhou o Contrato de Boa Fé por Excelência 

se tornando duvidoso o slogan no mundo dos negócios. Muitos debates se sucederam 
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entre os membros da Operação Seguros, face o denominado Bicho Papão que 

assustava a todos. 

Passado o período de maior perseguição à fraude, o setor caiu numa espécie de 

calmaria – ou acomodação; as utilizações de ferramentas tecnológicas mais 

compatíveis com a época ajudaram a manter um certo controle deste desvio. Natural 

relaxamento. Cuidados, alguns até excessivos, foram deixados à margem e muitos 

até diziam: está precificada, logo não há mais o que se discutir. Ouvi isto! 

Pois ela está de volta. E com tudo.  

Não, não creio que o caminho seja a rigidez do passado, ninguém nasce pecador, 

mas também ninguém nasce santo. O pecado original se diz ser um pecado pequeno. 

Controlável. 

Isto quer dizer que temos que estar atentos, sem pedradas, mas sem dar as costas 

para o problema. É sim, muito possível combater com prevenção, controle, e com 

adequados procedimentos. 
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C. Otimizar a justiça e superar a crise – Parte da sustentação oral pandêmica 

Paulo Henrique Cremoneze 

 

Pensei muito antes de escrever este texto. Tinha o receio de, ao apontar uma certa 

tendência, parecer presunçoso — como aqueles generalistas que, quando notam uma 

regra, julgam ser eles próprios a única exceção. Não penso que seja o caso; isto é, 

não quero com isto parecer melhor do que sou. Aceito e me imponho o desafio por 

confiar que o leitor saberá discernir, no relato de uma experiência pessoal, a 

preocupação sincera com problemas que afetam a todos.  

Desde que comecei a advogar realizo sustentações orais. E tive o prazer de sentir que 

fizeram a diferença em várias oportunidades. Por isso as valorizo muito. Sobre sua 

conveniência tratou o respeitado jurista José Roberto Cruz e Tucci em excelente texto, 

intitulado “Quando é oportuna a sustentação oral perante os tribunais” (Paradoxo da 

Corte), na edição de 20 de fevereiro de 2018, do Conjur – Consultor Jurídico.75    

Preocupado com a banalização da sustentação oral, Cruz e Tucci disse: “Ressalte-se 

que a sustentação oral, de um modo geral, é recomendada para que o procurador da 

parte possa ressaltar questões de fato determinantes do julgamento do recurso. Usar 

a tribuna apenas para repetir matéria de direito acaba sendo contraproducente diante 

do velho aforisma iuria novit curia!”.  

Com razão o famoso processualista que, emendando interessantíssimas 

ponderações e dicas aos advogados, ainda afirma: “Já sob outro enfoque, a 

sustentação oral deve ser, tanto quanto possível, sintética e objetiva. Revelando 

conhecimento do processo, o advogado, em poucos minutos, deve reiterar, 

demonstrando convicção, o ponto fulcral deduzido nas razões ou contrarrazões 

recursais”.  

Tive a honrosa chance de cruzar com o estimado mestre em alguns casos, e dou o 

testemunho, que aliás não seria necessário diante do seu renome, que ele aplica em 

tribuna o que orienta no artigo. Penso como ele; procuro tomar a palavra com vibração, 

                                                           
75 https://www.conjur.com.br/2018-fev-20/paradoxo-corte-quando-oportuna-sustentacao-oral-tribunais  
  

https://www.conjur.com.br/2018-fev-20/paradoxo-corte-quando-oportuna-sustentacao-oral-tribunais
https://www.conjur.com.br/2018-fev-20/paradoxo-corte-quando-oportuna-sustentacao-oral-tribunais
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brevidade, e apenas para destacar pontos fundamentais. Raramente falo mais do que 

dez minutos, e nunca, salvo em raríssimos casos, falo do Direito pelo Direito76.   

Infelizmente, isso tudo não costuma acontecer nas sessões de julgamento. Não quero 

aqui criticar a postura de colegas. Não quero nem posso. Meu objetivo é apenas 

transmitir o que constato, e com isso convidar o amigo leitor à reflexão.   

É que muitas vezes, esperando minha vez de sustentar oralmente, fiquei a ouvir 

muitas sustentações que me pareceram intermináveis, desnecessárias e cuja 

contribuição para o julgamento acabava sendo, francamente, nenhuma. Nessas 

sustentações os colegas limitavam se a repetir, de modo cansativo, argumentos 

expostos em razões ou contrarrazões recursais. Atuações cujo enfado se refletia no 

rosto dos desembargadores e dos ministros, que tinham de ouvi-las, e em cuja 

expressão se acusava a mais formidável perda de tempo. Não os culpo, e inclusive os 

compreendo.  

Não raro, quando os advogados se punham a iniciar as sustentações com leituras, os 

magistrados gentilmente os lembravam da inoportunidade, do descabimento daquilo. 

Eu percebia o constrangimento de cada julgador, forçado a lembrar publicamente o 

que lhe parecia óbvio. Em tantos outros casos, ainda que bem feitas, muitas 

sustentações se faziam dispensáveis pela própria dinâmica dos litígios. Casos sem 

grandes questões fático-probatórias ou sem confronto de teses mais complexas.  

Evidentemente que todo litígio é importante, seja qual for sua configuração fática. Mas 

não é menos verdade que alguns são mais intrincados do que outros, e neles os 

detalhes, que se avolumam e se confundem, passam a exigir abordagens 

proporcionalmente diferentes. Daí o cuidado do advogado em saber quando a 

sustentação oral é realmente necessária. Isso pode fazer diferença, e não será um 

procedimento que apenas toma o tempo do Poder Judiciário.  

Com a quantidade crescente de processos e de advogados, esse cuidado é cada vez 

mais importante. Por mais que seja direito da parte, prerrogativa do advogado, é 

preciso bom senso no uso do expediente. Sim, sei que o bom senso é aquilo que cada 

um acredita que tem e que falta aos outros; sempre convém, no entanto, o seu 

                                                           
76 Um dos poucos casos em que falo de temas puramente jurídicos é o do Tema 210 de repercussão 

geral do STF, a fim de expor que seu conteúdo não se aplica ao segurador sub-rogado em caso de 

dano por falta ou avaria no transporte aéreo internacional de carga. Outro tema é o da imposição de 

arbitragem em contrato de adesão, como o de transporte marítimo internacional de carga.   
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exercício mais realista, e estou esperançoso na porção mínima que se reserva a todas 

as pessoas.  

Igualmente, por mais que a audição faça parte do rol de deveres institucionais do juiz, 

não é justo criar para ele um calvário sem propósito, num cenário de aborrecimento 

que lhe drena a energia que poderia empregar no caso e no momento certos. A 

sustentação oral não pode ser banalizada. Tem que ser exercida com inteligência, 

estratégia, qualidade e objetividade.  

Mais ou menos com estas palavras, disse Churchill certa vez que, por mais importante 

que pudesse ser o assunto de uma reunião, bastariam não mais do que vinte minutos 

para bem tratá-lo. Penso que o tempo de quinze minutos para a exposição é até 

excessivo. Se empregado tudo o que Cruz e Tucci sugeriu, poderia e deveria ser 

reduzido para dez minutos.   

A tribuna não é sala de aula, muito menos palco para vaidades. É antes o lugar onde 

a estética da advocacia pode atingir o seu cume de beleza, na coroação do bom 

serviço prestado; é o lugar onde o interesse da parte pode ser bem defendido e o 

julgador verdadeiramente auxiliado em sua missão.  

Por isso não pode e não deve ser usada a esmo, sem cuidados para lá de especiais 

e grande objetividade. E se o advogado não for bom orador, capaz de despertar a 

atenção em poucos segundos de exposição, é melhor que não a ocupe.  

Sustentação oral não é dever; é faculdade. É usada para fazer a diferença, não para 

ser mais do mesmo ou produzir discursos desinteressantes, quando não servir de 

estopim à mais justificada irritação. Ou se faz bem feito ou não se faz nada; e não 

fazer, em certas condições, é o próprio bem fazer.  

Eu notava antes que as sessões de julgamento estavam abarrotadas de sustentações 

orais, sendo a maioria, aplicados os devidos filtros, desnecessárias, quando não 

inconvenientes.  

Peço que ninguém me tome por prepotente nem censor do comportamento alheio. Só 

transmito o que sinto e observo. Se estou certo ou errado, cabe ao leitor julgar; 

todavia, é buscando o melhor para todos, ao menos em expectativa, que escrevo. Não 

estou dizendo que sou melhor advogado que os outros, nem que meus casos são 

mais importantes. Longe disso. Todo caso tem a sua importância particular, e todo 
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advogado que se esforça para fazer seu trabalho com dignidade é merecedor do mais 

profundo respeito. Mas depois de muitos anos de atuação, sinto-me moralmente 

legitimado a expor ideias, mesmo que as envolva um tom geral de desabafo.  

Por exemplo: há (várias) sessões de julgamento cujas pautas não se cumprem porque 

o número de sustentações orais o impede. Isso precisa ser repensado urgentemente 

pela magistratura e pela advocacia. O exercício de uma faculdade não pode de forma 

alguma significar, ainda que reflexamente, a morte prática de muitos direitos.  

A situação se tornou ainda mais grave a partir de 2020. Por causa da pandemia (Covid 

-19), instituiu-se em todos os tribunais brasileiros o sistema on-line para as sessões 

de julgamento. As sessões são realizadas por meio de plataformas digitais e as 

sustentações orais realizadas à distância.  

De modo geral, pode-se dizer que funcionou. Viu-se uma espécie de antecipação dos 

efeitos da quarta revolução industrial, a da era digital. O que se esperava que fosse 

acontecer em alguns anos deu-se ontem e hoje é realidade. Esse sucesso, porém, 

agravou o problema do excesso de sustentações orais. As sessões presenciais eram, 

de certa forma, obstáculo para muitas delas.  

Por razões práticas, econômicas ou emocionais, muitos advogados que talvez não 

sustentassem oralmente em condições normais se sentiram então mais que 

motivados a fazê-las. É realmente muito mais fácil e econômico o clique de um botão, 

diante da câmera, comparado a ir ao Tribunal, encarar de frente um colégio de 

magistrados e falar em público.  

Em um tempo em que a tecnologia digital se tornou quase onipresente, as barreiras 

da inibição foram demolidas e a sustentação oral assumiu, ao menos para quem não 

tem plena consciência de sua gravidade, uma espécie de bate-papo on-line. A 

banalização antevista pelo professor Cruz e Tucci se tornou veraz. As sessões de 

julgamento passaram a ser insuportavelmente longas, e o nível geral das exposições 

em tribuna caiu mais do que o desempenho da seleção brasileira de futebol. Causa 

certo desgosto o que se vê atualmente: uma verdadeira pandemia de sustentações 

orais.  

Mais do que a presencial, a tribuna virtual é ocupada sem nenhum critério, com não 

poucos advogados se comportando de maneira inadequada, agindo não como 

defensores de outrem perante um agente político do Estado, mas como contendores 
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de rede social. Há confusão entre simples e simplismo e a informalidade se avolumou 

de tal forma que se pode falar em vulgarização do Direito em exercício.  

A crítica é ácida, reconheço e me penitencio; porém a faço com o propósito de 

defender o bem comum e destravar a Justiça. O que se passa nas sessões de 

julgamento não pode ser ignorado e tem que ser tratado com destreza para a situação 

geral não ficar ainda pior.  

Muitos celebram as facilidades criadas pelo uso frequente dos recursos tecnológicos 

– que em si também saúdo – como um avanço, a democratização da Justiça. Não lhes 

retiro parcela de razão. Acredito, não obstante, que a Justiça não visa, ao menos 

fundamentalmente, a corrigir assimetrias e problemas sociais, e sim a aplicar 

concretamente as porções do Justo que lhe cabem.  

A visão ideologizada do seu exercício, compreendo e respeito; acredito, porém, ser 

menos do que perfeita. Falo isso porque creio que a constante perda de referências 

sólidas e do senso de verdade prejudica o exercício do direito e a proporção do justo. 

Essa falta de proporção faz com que se saúde o que deveria ser alvo de enorme 

preocupação.   

Proponho novamente o diálogo entre magistratura e advocacia. Para as sustentações 

orais virtuais, há que se reduzir o tempo de fala do advogado. Eu disse dez; mas cinco 

minutos talvez sejam mais do que suficientes. É possível dizer muita coisa nesse 

tempo, desde que se saiba primar pela objetividade.   

Ao menos na esfera civil, as sustentações orais só deveriam ser destinadas aos 

recursos de apelação, nenhuma outra espécie a mais. Eis aí outra forma de barrar 

sua proliferação.   

Penso, com alguma reserva, que talvez o pagamento de uma taxa para as 

sustentações orais fosse interessante, ao menos para os litígios envolvendo apenas 

pessoas jurídicas e/ou acima de determinado e elevado valor. Não uma taxa qualquer, 

mas substanciosa. Isso evitaria o uso desarrazoado do procedimento e um melhor 

discernimento dos advogados e das partes na opção. O produto dessa taxa reverteria 

para um fundo para informatização da Justiça ou algo desse bom tom.   

Evidentemente que a eventual adoção da taxa seria bem criteriosa e de modo a jamais 

prejudicar os litigantes mais modestos, respeitando o conceito de tratar de forma 
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desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. O objetivo não é outro senão 

o de forçar ponderações no uso de um procedimento que é em si mesmo excelente, 

mas que se tornou um pesadelo no cotidiano forense.   

Enfim, sustentar oralmente nem sempre é necessário, mas conversar a respeito disso 

é. Todos desejam uma Justiça mais célere e eficaz. A postura da advocacia é 

importantíssima para tanto, e o bom uso dessa faculdade faz parte do desejo que é 

antigo e que a cada dia só cresce nos corações dos profissionais do Direito e dos 

jurisdicionados.   

Se os cálculos de navegação não são corrigidos quando um comandante se vê em 

meio aos mais árduos problemas, a embarcação jamais chega seguramente ao seu 

destino. E dessa correção de cálculos, da retomada do rumo certo, que ora se fala 

com fervor. A sustentação oral serve para ajudar, não para atrapalhar. Se pandêmica, 

como tem sido, a ajuda cederá ainda mais espaço para o transtorno, e o que nasceu 

para ser remédio se converterá em veneno.   

Ponho fim a este ensaio invocando novamente a lição do professor Cruz e Tucci, 

merecedora de zelosa atenção por todos os advogados: “Como bem escreve Luiz 

Fernando Valladão Nogueira em minudente artigo específico sobre esse tema 

(Sustentação oral no novo CPC), a advocacia deve ser exercida, com plenitude e 

sabedoria. Por essa razão, a indispensabilidade do advogado foi alçada como 

princípio constitucional. “Esta indispensabilidade, contudo, é uma moeda com duas 

faces: o advogado deve exigir a sua presença, em todas as etapas e tipos de 

processos; mas o advogado, de igual forma, deve se mostrar indispensável, sobretudo 

através de permanente qualificação e estudo, evidenciando, sempre que possível, o 

quanto ele é importante para a credibilidade do próprio Poder Judiciário.”  

Que a sustentação oral seja valorizada, distanciando-se da vulgarização e retomando 

todas as coisas boas que pode e deve propiciar, prestando-se ao bem do litígio e das 

partes, despertando interesse e admiração, como antes fazia. Que seja simples sem 

ser simplista, prática sem deixar de ser uma arte. Que volte, enfim, a ser a espada no 

campo de batalha, e não mais um malabar em picadeiro de circo.   
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D. Os meios remotos se consolidam 

Irapuã Beltrão 

 

Já tivemos a oportunidade de comentar sobre o definitivo reconhecimento das 

atividades securitárias no mundo digital, tanto pela obviedade da utilização das 

ferramentas tecnológicas no setor, como pela dificuldade de seu reconhecimento no 

mundo formal com a edição das normas expedidas pelos agentes competentes do 

Sistema Nacional de Seguros Privados. De fato, seja pelo regramento original, bem 

como pela sua posterior alteração, resolução do Conselho Nacional de Seguros 

Privados – CNSP conseguiu reconhecer, implementar e abraçar o emprego dos meios 

remotos no âmbito das relações decorrentes dos negócios e contratos de seguro. 

Se, de um lado a década passada conseguiu dar este passo, de outro é sabido que o 

tempo é um fator que avança num ritmo muito mais rápido do que qualquer previsão 

normativa, ainda que não sujeita aos rigores procedimentais da elaboração de uma lei 

pelas casas legislativas. Ficou evidente que a Resolução CNSP nº 359, de 2017, já 

não atendia mais, quiçá a previsão original e termos da Resolução CNSP nº 294, de 

6 de junho de 2013. O presente saúda a chegada Resolução CNSP nº 408, de 30 de 

junho de 2021, já o tempo em que ela continuará adequada ao mundo e realidade da 

tecnologia o futuro dirá. 

Mas, o momento é de observar as modificações e o tratamento atual, atentando que 

nem todas as retiradas significam qualquer ideia de afrouxamento ou recuo do 

conteúdo. Neste particular, não há nenhum receio com a retirada da previsão do 

dispositivo que antigamente prévia que a confirmação de quitação do primeiro 

pagamento enviada pela sociedade/EAPC com a utilização de meios remotos servirá, 

também, como prova da efetiva contratação ou renovação do plano. Isto porque a 

anterior previsão era praticamente uma redundância, inexistindo até mesmo a 

necessidade de manutenção do dispositivo pois já há previsão no Código Civil no art. 

758 que explicitamente afirma que a possibilidade de que o contrato de seguro prova-

se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento 

comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 

Se tal desaparecimento não implica em qualquer prejuízo ou cuidado, de outra visada 

não se pode deixar de acurar sobre o apagamento da lista de procedimentos que 
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constava na antiga normatização. Se antes era previsto que aviso de sinistro, 

solicitação de resgate, concessão de benefício, portabilidade, alteração de 

beneficiário poderia se dar com o emprego dos meios remotos, a nova 

regulamentação afirma que poderão ser efetivados com o uso de meios remotos, a 

critério das sociedades, outros procedimentos e solicitações relativos ao contratado. 

Claramente deve ser reconhecido que a mudança em face da Resolução original dá-

se no sentido de a norma não trazer uma lista exaustiva de procedimentos. 

Quer nos parecer que o novo modelo traz evidentes vantagens operacionais para que 

cada agente de mercado possa identificar melhor os momentos e instrumentos que 

devam adotar tais formas. Entretanto, tal flexibilidade exige, por outro lado, os 

cuidados reforçados dos agentes de mercado quando houver a decisão de emprego 

dos meios remotos na contratação, por exemplo, na medida em que lógica é que o 

cancelamento possa ser tão simples quanto foi a contratação. 

Fica, portanto, expressamente determinado que, quando a contratação for realizada 

por meios remotos, a sociedade deverá garantir que as solicitações e procedimentos 

necessários ao encerramento da relação contratual sejam efetuados, no mínimo, pelo 

mesmo meio da contratação. Na verdade, a atual regra pretende encerrar o velho 

desequilíbrio entre as forças de cada um destes momentos e até mesmo para terminar 

com as potenciais dificuldades encontradas pelo consumidor para resgatar seus 

valores, optar pela não renovação etc. 

Além deste cuidado a ser identificado em cada um dos casos a ser empregado pelos 

envolvidos, também será necessária a atenção de todos quanto ao desaparecimento 

na normatização da antiga previsão de que a contratação por meios remotos, o 

proponente/contratante poderia desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias corridos 

a contar da data da formalização da proposta. Verifica-se, neste ponto, que o órgão 

normativo optou pelo não tratamento infralegal da matéria, ficando os casos 

pertinentes para o tratamento sob a égide do art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor e sua norma regulamentar (hoje o Decreto nº 7.962, de 15 de março de 

2013 que cuida contratação no comércio eletrônico). 

Mas, de todo, isto em momento algum deve ser compreendido como uma 

inaplicabilidade ou inexistência do direito de desistência. Evidentemente tal direito 

persistirá sempre em benefícios dos consumidores e a opção das sociedades em 
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claramente se portar com as entradas virtuais e remotas implicará sempre na 

condicionante temporal para a confirmação das relações. Diga-se isto para 

reconhecer os cuidados na gestão inicial das negociações, inclusive para os fins das 

atuações dos intermediários e demais agentes de angariação ou captação. 

Similar dose de preocupação deve se ter com o desaparecimento do dispositivo que 

afirmava que os dados cadastrais dos proponentes e contratantes não poderão ser 

objeto de cessão a terceiros, ainda que a título gratuito, e a sua utilização ficará restrita 

aos fins contratuais. É evidente que tal conteúdo continua presente na relação, e a 

sua supressão somente sua justificativa pelo fato que tal determinação não é restrito 

a operações realizadas por meios remotos, o que afasta do campo de normatização 

específico. E tal conclusão se ancora ainda na manifesta aplicação dos ditames da 

Lei Geral de Proteção de Dados, mas ai já é para outros comentários. 

O fato é que a nova resolução editada pelo CNSP consolida o emprego dos meios 

remotos nas relações realizadas no Sistema Nacional de Seguros, Previdência Aberta 

e de Capitalização, exigindo dos participantes os cuidados mais do que indispensáveis 

com o emprego das ferramentas que a tecnologia proporciona. 
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E. Sobre politicamente correto, os dez mandamentos, opiniões, decisões, outras 

chatices e bezerros de ouro 

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

Vicejam reclamos, queixas e exaltações sobre o Politicamente Correto, o tema da vez. 

Muitos se queixam que o mundo ficou mais chato depois disso - como se antes fosse 

sempre uma maravilha. O mundo é chato, alegre, feliz ou infeliz e oscila entre o bem 

e o mal.   

A terra afinal, gira em movimentos de rotação e translação: como a vida.   

Cada Cabeça Uma Sentença.   

Opiniões. Por isso, em regra, os tribunais do mundo e do direito revisam as decisões. 

Nossa Constituição consagrou o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição que legitima 

rever os julgamentos, tanto como faculdade da parte, quando ela pede o reexame se 

quiser, como de ofício, casos em que o Judiciário se obriga a revisar mesmo sem ser 

instado, dada a importância do tema - só isso já demonstra que uma opinião solitária 

é temerária. Por isso, também, as decisões liminares, que são monocráticas 

em princípio, embora concedam o direito de imediato pelo suposto perigo iminente, 

são submetidas a reapreciação - também usualmente - e não enfrentam o mérito 

comumente. 

Ilustrando, no Brasil no geral, um juiz profere uma sentença, cabe apelação e vai para 

o Tribunal do Estado onde outros três juízes reexaminam e julgam, revisam, e dali em 

diante as revisões podem ser por 5, 7 juízes, e até, eventualmente, toda a composição 

do tribunal, dependendo do tema até se exaurir na Suprema Corte se até lá chegar. 

Cada um tem sua forma de entender. Não há uma única razão, o que há é o 

resultado final que o Colegiado sentenciou. É por isso, que raras vezes encontramos 

decisões por 2x1, 7x4 e assim por diante. 

Se diz que não existe a verdade real. A verdade que existe é a do processo. Isso 

acontece no Judiciário e também no mundo aqui de baixo, na planície, onde o Biquíni 

Cavadão canta que as Leis São diferentes. 

Cada um de nós tem sua razão. Ninguém é dono da verdade, mas os caminhos do 

Direito nos fazem cumprir suas linhas para manter a ordem e a harmonia. Neste 
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caminho há opiniões vitoriosas e vencidas, temos que nos acostumar com elas sem 

desrespeitar as dos demais.  

Quem quiser entender um pouco mais essa diferença de pensamentos nos tribunais, 

aconselho a ler “O Caso dos Exploradores de Caverna”, de Lon Fuller. Discute-se o 

mundo estar ou não mais chato com o Politicamente Correto. Estará?   

Vamos refletir.  

Os Judeus adoravam bezerros de ouro. Moisés os proibiu por ordem de Deus. Se ele 

não dissesse que era ordem divina ninguém cumpria - grande parte das tradições 

judaicas seguem esta linha, viram ordem divina sem a qual o cumprimento se 

tornava difícil, carne de porco, circuncisão etc., todas por motivo se saúde. Moisés 

subiu ao monte para falar com Deus e recebeu as tábuas com os dez mandamentos. 

Quando voltou, o povo que achava que ele não mais voltaria dançava em volta de um 

bezerro de ouro. Moisés quebrou o bezerro e entre os mandamentos leu: “eu sou o 

senhor seu Deus, não terás outros deuses diante de mim”.  

O Politicamente Correto pode ser incômodo, algumas vezes e em algumas coisas, 

como deve ter sido parar de dançar em volta de bezerros de ouro, mas não dava mais 

para tolerar piadinhas sobre negros, deficientes físicos, homossexuais, gordos e 

tantas outras.  

Se, para ser mais humano é preciso passar por um processo mais chato, que 

seja bem-vindo a essa era chata, mesmo que você seja gay, gordo, negro, deficiente, 

e não se importe com o bullyng, agressões físicas, agressões verbais e preterimentos 

que estes são todos ou quase todos os dias submetidos. Morgan Freeman e Clodovil 

não são regras tampouco representam todos, em especial aqueles que por condição 

social ou emocional inferior não possuem a visibilidade e a audiência de ambos, antes 

ou depois da morte.  

Bem, a Justiça está punindo quem infringe muitas destas posturas politicamente 

incorretas, portanto goste ou não, ache ou não uma chatice, cuidado, os Bezerros de 

Ouro estão proibidos.   
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F. EC 14.930: anatomia de um falso precedente 

Paulo Henrique Cremoneze 

Leonardo Reis Quintanilha 

 

Resumo  

Este artigo trata de decisão do órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, que 
tem sido por alguns equivocadamente interpretada como precedente e aplicada em 
litígios de ressarcimento em regresso envolvendo seguradores sub-rogados e 
transportadores marítimos de cargas. Não é, segundo declarou o relator do voto que, 
por maioria, gerou o acórdão. Seu conteúdo se aplica somente ao caso que lhe deu 
origem. Não se tornou paradigma para sub-rogação. No caso que é o coração desta 
análise crítica, o segurador sub-rogado foi obrigado a seguir o compromisso arbitral 
firmado pelo segurado e outrem porque houve a prévia negociação dos seus termos 
e a arbitragem ocorreu no exterior. Situação bem diferente da que envolve o seguro 
de transporte e um contrato de adesão, sem a prévia negociação das partes e a 
imposição de compromisso arbitral. Um contrato em que nem mesmo o credor do 
serviço de transporte, segurado, anuiu expressa, prévia e formalmente com a 
realização de arbitragem, carecendo da necessária voluntariedade. E ainda que 
houvesse negociação prévia por parte do segurado, a cláusula compromissória não 
subsistiria em relação ao segurador, que não se sub-roga em contratos, e sim no 
aspecto material do crédito. Daí falar-se em ineficácia da cláusula e falsidade do 
precedente. 

 

Palavras chaves: Precedente Judicial. Sub-rogação legal. Arbitragem. Jurisdição 
nacional. Ressarcimento. Modulação. Inexistência de caso paradigma. Contrato 
internacional de transporte marítimo de carga. Cláusula ineficaz. Dirigismo contratual. 
Proteção ao ressarcimento. Negociação entre as partes. Homologação de decisão 
arbitral estrangeira. Assimetria fática.  
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Nos últimos tempos, a propósito de seguro, sub-rogação e ressarcimento, poucas 

decisões tem criado tanta confusão na jurisprudência nacional quanto à SEC 14.930. 

E não exatamente pelo que afirma, mas pelo que afirmam a seu respeito. Depois e 

por causa dela, surgiram alguns poucos julgados admitindo que por esse precedente 

o Superior Tribunal de Justiça afirmara, em prejuízo do segurador sub-rogado, a 

eficácia da cláusula compromissória de arbitragem firmada pelo segurado. Em tese, 

seria de estranhar, porque vai contra a tradição inteira do Direito Brasileiro e do próprio 

STJ, dos quais a regra desde sempre considerou intransmissíveis ao segurador esse 

tipo de disposição. E por várias razões; a principal delas está ligada à natureza mesma 

da sub-rogação legal, que, como sempre se compreendeu muito bem, transmite só os 

direitos materiais. A verdade é que o STJ não mudou de posição; alguns é que, 

gostando muito que ele tivesse mudado, passaram a propagar o desejo como se fosse 

realidade.  

De certa forma, o problema é um tanto localizado; fica adstrito às fronteiras do Direito 

do Seguro e do Direito Marítimo, sobretudo em avaria ou extravio de carga durante o 

transporte. A maior parte dos litígios de responsabilidade civil no direito marítimo é, 

como uma consulta breve pode garantir, deflagrada por seguradoras sub-rogadas nos 

direitos dos segurados, quer sejam embarcadores ou consignatários de carga. E 

nesses casos não é raro que, para se verem livres da jurisdição brasileira, armadores 

invoquem em contestação, diante do segurador que não participou nem anuiu com o 

contrato original, a existência de cláusula compromissória ou de eleição de foro, 

presente no contrato de transporte ou até mesmo no contrato de afretamento (“cessão 

de uso de navio”). Até pouco tempo atrás havia apenas uma simples maneira de 

resolver isso: pronunciar a ineficácia da cláusula.  

No fundo as circunstâncias continuam iguais, mas, pela nebulosidade que se criou no 

seu entorno, exigem que se comente um pouco das peculiaridades da sub-rogação, a 

fim de reestabelecer a integridade desse instituto tão importante.  

De fato, os arts. 78677 e 346, inciso III78 do Código Civil garantem ao segurador que, 

ao pagar a indenização securitária, ele passa a ter o direito de reaver os prejuízos que 

indenizou daqueles que os tiverem causado. O mesmo consta na Súmula 188/STF79. 

Eis a sub-rogação, efeito do simples pagamento em nome de terceiro que passa a lhe 

garantir, dentre outras coisas, a titularidade da ação reparatória. No caso de um 

                                                           
77 Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos 
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 
78 Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: 
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em 
parte. 
79 Súmula 188/STF: o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que 
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 
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transporte marítimo mal executado, por exemplo, o segurador indeniza o dono da 

carga e, sub-rogado nos direitos do segurado, passa a poder postular contra o 

transportador.  

Arcando com um prejuízo gerado por ato de terceiro, o segurador em certa medida 

substitui o segurado. Coloca-se em posição semelhante, mas não idêntica à dele, para 

demandar a reparação que, sem isso, ficaria esquecida. Na hipótese de que, paga a 

indenização pelo segurador, a situação toda ficasse por isso mesmo, seria como 

perdoar o ato ilícito só porque a vítima contratou seguro. O que fere a ordem jurídica 

e os princípios basilares da responsabilidade civil — daí a necessidade da ação de 

regresso. 

E tratou bem dos contornos da sub-rogação o Ministro João Otávio de Noronha80 na 

SEC 14.930, isto é, no mesmo julgado que, mal interpretado, tem sido usado para 

sustentar uma aparente revisão da intransmissibilidade de cláusula compromissória 

de arbitragem. 

“Conquanto o ato de sub-rogar expresse o sentido de substituição de uma pessoa por outra, 

que assume a posição e situação daquela, isso não significa que possua caráter universal para 

abranger tudo aquilo que envolve o negócio jurídico celebrado originariamente, no caso, o 

contrato firmado entre a segurada e as requerentes. A rigor, a sub-rogação implica a 

transferência apenas do crédito com suas características materiais. Eventuais aspectos de 

ordem processual ou de natureza personalíssima do credor originário não são objeto de 

transferência ao sub-rogado.”  

 

E depois conclui o ministro: 

 

“Sendo a jurisdição arbitral consensual por natureza, é imprescindível manifestação inequívoca 

da vontade das partes, não se admitindo opção implícita pela arbitragem. Nesse contexto, 

qualquer indagação sobre a possibilidade de transmissão ou extensão da cláusula 

compromissória haverá de perpassar pela investigação da vontade das partes. Assim, se o 

segurador sub-rogado não anuiu à cláusula compromissória e se o contrato de seguro não fazia 

remissão ao contrato de fornecimento que continha a referida cláusula, não há elemento capaz 

de autorizar a vinculação do segurador sub-rogado ao juízo arbitral.” 

 

Tudo isso é muito correto. Sub-rogação não é o mesmo que sucessão contratual ou 

cessão de crédito. No caso do segurador, por previsão expressa, essa sub-rogação é 

legal. Não sendo, pois, de natureza convencional (contratual), não pode abranger tudo 

o que uma cessão de crédito abrangeria. Até em respeito aos artigos 347 e 348 do 

                                                           
80 SEC 14.930/US, rel. min. OG Fernandes, CORTE ESPECIAL, julgado em 15.05.19, DJE 27.06.19, 
fls. 23 
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Código Civil81, que determinam para a sub-rogação convencional, e apenas para ela, 

o mesmo tratamento da cessão de crédito, no qual o cessionário adquire todas as 

obrigações. 

Na sua feição prática, a análise do instituto da sub-rogação e seus efeitos não 

depende de nenhum instrumento contratual. A seguradora se sub-roga não porque 

quer, mas porque a lei manda. Nem mesmo depende do contrato de seguro para isso, 

pois a cláusula que lá se encontra, tratando da sub-rogação, apenas repete a norma. 

Muito menos dependerá, portanto, de contratos de que nem participou. Em outras 

palavras, a seguradora não se sub-roga em contratos. Isso, aliás, não existe. Ela não 

passa a ser vista como contratante, porque não está ali para exigir o cumprimento da 

obrigação, que já foi frustrada e pela qual o segurado não tem mais nenhum interesse, 

e sim o reembolso do valor que pagou. Substitui o segurado apenas no direito a exigir 

o crédito puro e, assim, desvinculado de qualquer condição limitadora.  

Nesse sentido, a jurisprudência clássica: “O instituto da sub-rogação transfere o 

crédito apenas com suas características de direito material. A cláusula de eleição do 

foro estabelecida no contrato entre segurado e transportador não opera efeitos com 

relação ao agente segurador sub-rogado”.82  

E a doutrina: “A natureza jurídica da cláusula compromissória é de uma obrigação de 

fazer, com caráter personalíssimo, pelo que não pode ser transferido a terceiro.”83 É 

o que remanesce dominante desde Pontes de Miranda, para quem "não se sub-

roga o solvente no que é personalíssimo ao credor".84 

Aponta para o mesmo sentido o posicionamento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, posterior à SEC 14.930. Afirmou o ministro Marco Aurélio Buzzi: 

“De outra parte, havendo o segurado recebido o que lhe era devido, não existe 

lide a ser transferida em relação ao contrato de transporte marítimo, firmado entre 

o segurado e ora recorrente.” (AREsp nº 1.493.836, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 

07.08.19) 

 

                                                           

81 Art. 347. A sub-rogação é convencional: I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e 
expressamente lhe transfere todos os seus direitos;  
Art. 348. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão do 
crédito. 

82 RESp 1038607/SP - Relator Ministro MASSAMI UYEDA - TERCEIRA TURMA, j. 20/05/2008, DJe 
05/08/2008 
83 José Augusto Delgado in Comentários ao Novo Código Civil. Sálvio de Figueiredo Cerqueira 
(Coord.) Vol. XI, Tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 365 
84 Tratado de Direito Privado, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, T. XXIV, p. 293, § 2.963 
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E segue o ministro com citações das quais faz parte a seguinte, de autoria agora da 

Ministra Isabel Galotti: 

"A sub-rogação está restrita aos direitos materiais que emergem dos contratos 

salvaguardados pela cobertura securitária, não alcançando as prerrogativas 

subjetivas" (CC 160.693-RJ, rel. min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25.09.18)” 

 

Nem seria correto dizer que a disposição arbitral, no caso de haver alguma, estaria 

pressuposta no direito que a seguradora vai exercer, porque esse compromisso é uma 

limitação, um defeito, um ônus do qual nada fala o art. 786 do Código Civil e que fica 

obstado, mesmo nascido à vontade do segurado — e principalmente se o for —, pela 

ineficácia mais expressa e clara do §2ª: “É ineficaz qualquer ato do segurado que 

diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.  

É justamente como entende o ministro João Otávio de Noronha ao sustentar que “a 

extensão da cláusula compromissória ao segurador sub-rogado implicaria restrição 

aos seus direitos por dificultar o exercício de ação, o que encontra óbice no § 2º do 

art. 786 do Código Civil.”85  

Vejamos como ficou realmente a ementa da SEC 14.930:  

 

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA CONTESTADA. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. FIXAÇÃO DA 

VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA DEFERIDO. 

 

1. O controle judicial da homologação da sentença arbitral estrangeira está 

limitado aos aspectos previstos nos arts. 38 e 39 da Lei n. 9.307/1996, não 

podendo ser apreciado o mérito da relação de direito material afeto ao objeto da 

sentença homologada. 

2. Os argumentos colacionados pela requerida, segundo os quais "a tese de que 

o direito de sub-rogação da Seguradora é contratual, estabelecendo a 

transferência de direitos à Mitsui, é inválida, aos olhos da lei nacional, pois os 

direitos da seguradora impõem-se ex vi legis e não ex vi voluntate", bem como 

de que "a r. sentença proferida pelo Tribunal Arbitral, verdadeiro erro in judicando, 

produziu, com a devida vênia, aberração jurídica", são típicos de análise 

meritória, descabidos no âmbito deste pedido de homologação. 

 

 Como se vê, nenhuma palavra sobre cláusulas compromissórias de arbitragem. 

Afinal, o Superior Tribunal de Justiça não disse que a seguradora, em geral, estava 

                                                           
85 SEC 14.930/US, rel. min. OG Fernandes, CORTE ESPECIAL, julgado em 15.05.19, DJE 27.06.19, fls. 26 
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obrigada a segui-las. A questão é que, de forma pontual, dois ministros acabaram 

comentando um pouco da sub-rogação.  

Mas o precedente não era sobre estar o segurador sub-rogado sujeito ou não à 

cláusula compromissória de arbitragem. Isso é falso; e na verdade é uma criação 

publicitária de armadores que passaram a ostentar nos litígios não a decisão real, 

mas um rumor baseado numa manchete de jornal anterior à publicação integral do 

acórdão. A manchete surgiu em 15 maio de 2019: 

 

Basta, contudo, consultar o site do Superior Tribunal de Justiça para ver que era 

impossível dar a notícia com a precisão merecida, pois o acórdão foi publicado 

somente em 27 de junho de 2019. Ou seja, um mês depois. 

 

 

Mas isso não impediu os transportadores de fazerem um belo uso dessa imprecisão 

jornalística. O estrago já estava feito mesmo. 

Algumas decisões passaram a estender os efeitos da cláusula compromissória de 

arbitragem ao segurador sub-rogado. O caso, porém, era sobre poder ou não o STJ 

ali intervir, após realizar-se a convenção arbitral, em discussão do mérito que lá se 

decidiu. Lendo a SEC 14.930 com atenção que o caso merece, via-se o relator 

mesmo dizer com a mais fulminante clareza:  

“[...] não está firmando neste voto precedente sobre a ampliação ou a restrição dos direitos 

do sub-rogado em contratos de seguro, em função do disposto no § 2º do art. 786 do Código 

Civil, até porque este não é o objeto desta lide e nem a tanto se poderia chegar neste 

procedimento, cujo exame é restrito, como citado alhures.” (SEC 14.930/US, rel. min. OG 

Fernandes, CORTE ESPECIAL, julgado em 15.05.19, DJE 27.06.19, fls. 46/47). 

 

Além da limitação formal própria a casos de homologação, convém destacar ainda 

algumas peculiaridades. 
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No caso que originou a SEC 14.930, o procedimento arbitral foi executado no 

exterior e o segurador dele efetivamente participou, produzindo provas, 

apresentando laudos, agindo como parte — ao passo que nos litígios comuns o 

segurador vem a juízo justamente para dizer que recusa a sempre voluntária 

instituição de arbitragem. Lá o contrato era paritário; o contrato de transporte 

marítimo, por exemplo, é de adesão. E mesmo quando o transportador tenta se 

utilizar das mesmas disposições arbitrais, desta vez tomadas do contrato de 

afretamento, seria lícito responder-lhe: que teria a ver a posição da seguradora com 

cessão de uso de navios? 

Verdadeiramente a discussão do órgão especial se dava em torno da homologação 

formal da decisão arbitral estrangeira, dos limites em que poderia atuar o próprio 

STJ, e nada mais. Se ali a decisão da câmara arbitral reconhecia a própria 

competência, correta ou incorretamente, se estendia as cláusulas compromissórias 

ao segurador sub-rogado, justa ou injustamente, disso não se pode concluir que o 

STJ tenha se manifestado a favor da medida tomada. A única coisa que a Corte fez 

foi dizer que, naquele momento, não poderia intervir — e só. 

Não se pode dar à decisão em estudo o peso de precedente, muito menos aplicá-la 

aos casos de transporte marítimo internacional de carga. A diferença ontológica entre 

estes e os fatos que a geraram é tão gritante que se torna até mesmo incompreensível 

a confusão que afeta parte da comunidade jurídica brasileira na atualidade. 

Compreende-se que advogados de armadores façam dela um uso enviesado; o que 

não se compreende é a aceitação desse uso por alguns órgãos jurisdicionais. A 

decisão não atinge casos outros que não o que a gerou, sendo especialmente 

inaplicável, ainda que comparativamente, em um litígio em que a arbitragem aparece 

como previsão unilateral, expressão da vontade de apenas uma das partes, sem que 

haja aceitação desimpedida. 

Impor ao segurador sub-rogado a arbitragem que sequer pelo segurado foi efetiva e 

livremente aceita é ônus pesado e injusto, que desvirtua a natureza da própria 

arbitragem, da sub-rogação, e fere de morte a garantia constitucional do acesso à 

jurisdição, que não comporta renúncia tácita. 

Muito aproveita lembrar que, ao demandar o ressarcimento, o segurador não defende 

apenas seus próprios e legítimos interesses, mas os do mútuo que representa, os de 

todos os seus segurados, quaisquer que sejam os painéis de seguro (princípio do 

mutualismo). Exatamente por isso que o exercício deste direito é, antes, um dever de 

que não se pode abrir mão. 
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A jurisprudência do próprio STJ, no final das contas, continua a mesma. O segurador 

não passa a obedecer ao contrato de transporte por conta da sub-rogação; não vira 

parte dele. Passa apenas a resguardar o crédito material, enquanto valor, enquanto 

prejuízo indenizado em razão de sinistro. Em suma: a cláusula compromissória de 

arbitragem ainda não se transmite pela sub-rogação. Continua a reger, se muito, 

apenas as questões entre contratante do transporte e transportador. Nunca, sem 

anuência livre e expressa, entre segurador sub-rogado e transportador inadimplente. 
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CULTURA DO SEGURO 

A. À mestra com carinho 

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

Dando seguimento em algumas narrativas e lembranças, dessa minha trajetória de 50 

anos no ramo de seguros (que se completam em 1º de novembro), e 38 anos de 

advocacia, escrevi o artigo “UMA DAMA NA ESTRADA”, prestando pequena 

homenagem carinhosa a Jane Manssur, que me oportunizou e ensinou lecionar, me 

abriu as portas da Escola de Negócios e Seguros (ENS) que acabou me agraciando, 

acima do que me merecia, com Diploma de Honra ao Mérito. Nesta linha, me preparei 

para fazer o mesmo reconhecimento à Therezinha de Jesus Corrêa – a meu juízo o 

personagem mais sábio em direito que encontrei nessa estrada. 

Ao procurar alguns dados me deparei com esta preciosidade publicada pelo JRS, em 

junho de 2014, sobre esta figura fantástica que a vida colocou no meu caminho. Sem 

estrelismo, sem perseguir holofotes, modesta, humilde, gentil e talentosa. Therezinha 

é mais que um ícone: É lenda! Pois entendi de repetir o texto que se mantém atual. 

Curtam porque é da história: 

À MESTRA COM CARINHO: THEREZINHA DE JESUS CORRÊA, UMA 

PROFESSORA QUE É UMA FERA 

Conheci muitas feras no ramo de seguro, e uso esta expressão propositadamente, 

assim, do jeito que ela é, meio – para não dizer bastante – chula mesmo. Acho que 

depois de 40 anos de mercado e 30 de advocacia estou meio farto de adjetivos 

sofisticadamente repetidos – e nem de longe estou censurando quem deles se utiliza, 

é uma questão meramente pessoal e muitíssimo subjetiva – para qualificar quem é 

quem ou para se dirigir a alguém. Talvez trauma da militância onde foram manuseados 

milhares de processos, muitos sem êxito. É, da vida se ganha, se perde e … se 

empata, como diria o filósofo Dino Sani. Nada mais indicativo do que depois de uma 

sustentação da tribuna de alguma Câmara o relator, na sequência, se dirigir ao 

advogado com a observação: Doutor a sua argumentação foi ‘brilhante’, mas … No 

‘brilhante’ já sabia o final do voto do ‘ilustre’ relator. Brilhante virou vírgula para 

despachar contra a ponderação defendida nestes casos. 
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Um carinho quase obrigatório e que nem sempre revela, de verdade, o sentimento 

nutrido. Às vezes beirava o cinismo, para ser bem real e cru. Noutras, até não. Colei 

grau em dezembro de 1982, em agosto. Deixei a empresa que trabalhava até então, 

a Generali, para advogar. Levei oito meses nesta indecisão, ir ou não ir, to be or not 

to be a Lawyer! Fui. 

Já disse várias vezes que a grande alavanca desta definição foi Júlio Cesar Rosa. 

Pois logo a seguir, em 1984, tomei outra decisão, talvez a mais importante de toda a 

minha vida. Começava a advogar para a Sul América Unibanco, via Gelson Corbellini, 

querido padrinho. Me vi diante uma imensa inexperiência em exercitar o Direito do 

Seguro. 

Conhecia tecnicamente a matéria, havia feito a faculdade de Direito, mas logo me dei 

conta que estava diante de questões nada fáceis de unir e prosseguir, intenção que 

carregava comigo deste o dia que fiz vestibular: ser um advogado de direito 

securitário. Não havia, lá em 1984, cursos de especialização no setor e menos ainda 

pós-graduação e/ou mestrado. O que fazer? 

Refleti, deixei um secretário em Porto Alegre a quem confiei a missão de recepcionar 

processos vindos das seguradoras e a de receber, via malote, as petições que redigiria 

em São Paulo para entregar no foro ou onde quer que seja neste interior gaúcho. Sim, 

me fui de mala e cuia para a capital paulista e me apresentei na Sul América Unibanco 

dizendo: “Estou aqui para aprender como funciona um jurídico de seguradora, não 

quero nada, só quero olhar e se der para conversar com alguém, por favor, quero 

escutar e, se for possível, falar de vez em quando”. Fui recebido de imediato por 

Therezinha de Jesus Corrêa. Atuava na área de seguros desde 1953. Dedicou seus 

primeiros 16 anos de atividade profissional ao seguro de acidentes do trabalho, na 

época operado por seguradoras privadas em regime de concorrência com a 

Previdência Social. Como dizem os hermanos, ao vê-la, em menos de 15 minutos 

exclamei intimamente: “A mim me encanta!”. Passei 40 dias internado dentro da 

empresa. 

Olhando, vendo, copiando, me misturando, saindo para lá e para cá, indo a foro, indo 

a tribunal e dando um jeito de, via malote, enviar o expediente que tinha para Porto 

Alegre, resolvendo uma ou outra audiência com algum colega disposto a me ajudar. 

No final do período me senti verdadeiramente GRADUADO. 
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A vida seguiu em frente, Therezinha fez de tudo neste mercado, foi da Porto Seguro, 

da Mapfre e nem haveria espaço para registrar aqui o currículo desta mulher 

maravilha. 

Ao longo da minha carreira perdi as contas das vezes que citei o nome dela como 

exemplo de Mestre, Professorado e Inteligência. A meu juízo, modesto, ela foi a Maior 

e Melhor Inteligência no ramo que encontrei no trajeto da minha vida. 

Ela certamente nem sabe desta minha devoção. Quem conheceu ou conhece, sabe 

do que estou falando. Quem não conheceu não sabe o que perdeu. 

A distância e cada um para o seu lado nos deixaram mais de 20 anos sem contato 

pessoal. Na posse da diretoria da Academia Nacional de Seguros e Previdência 

(ANSP), no dia 12 de maio de 2014, tive a graça divina de ser empossado com ela e 

me reencontrar com a Genialidade. 

Com mais de 80 anos, a mesma incansável disposição, hiperativa, com a mesma 

capacitação expositiva ela continua sendo um ícone impecável. Pensei, francamente, 

Therezinha nem vai se lembrar de mim. Abracei a Professora e humildemente 

balbuciei: “Você nem se recordará de mim…”. Resposta: “Claro que lembro Josias! 

Sei tudo da tua vida, leio tudo que você escreve, e me orgulha muito isto, você é um 

historiador do seguro”. Therezinha é Fera. Sabia dos seus predicados, mas não tinha 

ideia do quanto era bondosa! 

Saudações Acadêmicas 
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MERCADO 

A. A mudança começou 

Lúcio Antônio Marques 

 

Mudar não é fácil. O famoso consultor da área de informática John Diebold disse: 

“Temos duas opções: renovação e reforma ou revolução e ruina “. Diante destas duas 

opções, temos alguma alternativa? 

O Mercado Segurador Brasileiro precisa estar sempre em busca de uma estrutura 

moderna e ágil, que lhe permita entrar para o rol dos mercados bem sucedidos. 

Recentemente escrevi que deveríamos criar um centro de estudos científicos que 

poderia na área de seguros trazer grandes mudanças, principalmente nos ramos que 

não são bem negociados, pois o único ramo que é procurado pelo segurado é o de 

automóveis.   

Com este centro de estudos científicos o mercado poderia ter um grupo de 

especialistas por áreas de seguro, cujos participantes seriam experts em 

determinados ramos, como por exemplo, ter especialistas e técnicos com função de 

relacionar-se com órgãos governamentais tais como: Susep, sindicato de 

resseguradores, segurança pública e outros. Poderia também criar um grupo fiscal e 

jurídico que acompanharia a legislação Federal, Estadual e Municipal, e a legislação 

Trabalhista. Um grupo que trataria do ramo automóvel mantendo contato com o Policia 

Militar, Civil e Bombeiro, já que a Secretaria de Segurança foi extinta. O Detran e os 

outros órgãos de segurança do Estado em um trabalho conjunto poderiam reduzir os 

índices de roubo e furto de automóveis, fraude etc. 

Poderia haver também um grupo que manteria contato com os sindicatos regionais na 

busca de soluções comuns a todos, e no meu entender ter um grupo específico para 

tratar da carteira que mais cresce no mercado, a de pessoas que poderia estudar 

tabua de mortalidade e de sobrevivência. E Propor um estudo por região, já que a 

região sul por exemplo tem o maior índice de sobrevivência, depois o sudeste, centro 

oeste nordeste e norte, e que poderia resultar em taxas diferenciadas. Ampliar estudos 

que visem produtos considerando o aumento da sobrevivência sendo que em 2050 

teremos mais de 3.000.000 de pessoas no Brasil com 100 anos ou mais. Criar também 

um grupo de representação política visando parcerias que possam contribuir para a 
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recuperação do nosso Estado, seja Firjan, Associação comercial, autoridades 

estaduais e municipais, sindicatos de corretores e principalmente com a imprensa. O 

objetivo é o estreitamento cada vez maior entre essas entidades de classes, na busca 

de soluções comuns e que de alguma forma contribuam para que o consumidor tenha 

um custo/benefício positivo. 

Com isso, a mudança começa e tudo será feito visando uma melhora constante e 

sempre para melhor. 
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B. Casos do mercado. A magia Caburé 

Carlos Josias Menna de Oliveira 

 

Ao longo da minha trajetória, que neste 2021 alcança cinquenta anos no setor de 

seguros, vivi situações inusitadas e conheci personagens inimagináveis. De fato a vida 

é mais intensa e espetacular que a ficção. 

Foram muitos nomes, muitos, mas talvez nenhum tão espetacular como: Luis Carlos 

da Silva, o Caburé, cuja empresa conta 58 anos de existência, e virou lenda no 

mercado segurador gaúcho. Conheci Caburé profissionalmente quando era menino, 

em 1970, e começava a vida trabalhando com seu irmão, Cláudio Fernando da Silva, 

na então Assicurazioni Generali Di Trieste e Venezia, hoje Generali do Brasil. Antes 

disto já sabia de suas histórias que corriam pelo Arraial da Baronesa, onde me criei e 

onde meu pai e mãe vizinhavam com o Velho Babá, nada mais nada menos que o 

´pai da criança`, e por onde ele ‘aprontava’ do início ao fim do dia. 

De 1970 para cá, sempre andamos juntos como amigos, e ainda que na época 

houvesse diferença de idade a considerar, ele nunca tornou isto relevante, mas da 

minha formatura em 1982 para cá, os escritórios nunca mais se separaram 

considerando aquilo que sei fazer: advogar. 

Caburé é uma personalidade que te empresta uma importância que nem sempre se 

tem e daí sua inteligência aflora. Ao exagerar convictamente nas tuas qualidades ele 

faz o indivíduo crescer e se capacitar a fazer coisas que normalmente não faria: doping 

puro, adrenalina na essência. 

Muitas das vitórias e conquistas - se não todas - obtidas em conjunto estão debitadas 

nesta conta. Certa vez num almoço do SINDSEG RS o Presidente Júlio César Rosa 

fez uma lista de diversas frases ditas por Steve Jobs em sua recente trajetória e depois 

comparou com frases feitas por Caburé há 40 anos. Um visionário. Entre tantas 

pérolas uma delas era a resposta para quando se perguntava como ele ia? 

“Começando, eu estou sempre começando!” - era o que respondia. 

É do Júlio a grande homenagem em frase para ele: “todos querem ser como ele, mas 

só ele consegue ser o que é”. 
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Não tenho as contas de quantos casos daria para contar nestes anos todos de 

convivência, mas me atrevo a lembrar uma passagem. 

Caburé sempre teve diversos estipulantes com diretorias compostas por muitas 

pessoas. A forma que tinha para reunir em cada um deles todos ao mesmo tempo e 

se confraternizarem, numa transparência que ele inventou, era reunirem-se uma vez 

ou outra num restaurante, com parte dos agenciadores, para degustarem um bom 

churrasco e se embrenhar por parte da tarde entre acaloradas conversas, que 

variavam do trabalho diário, sendo o que mais lhe agradava, de todos os assuntos 

possíveis. Este pequeno segredo, que parece fácil de imitar, mas que não é, porque 

exige a presença dele para dar certo, foi a base da manutenção de sua clientela em 

que misturava amizade/celebração e trabalho/talento. 

Certa vez não tendo data Caburé marcou três almoços ao mesmo tempo com três 

estipulantes diferentes e em três lugares diversos, que ficaram lotados, diga-se de 

passagem. Para se fazer presente nos três lugares - sem que nenhum deles 

soubessem do esquema, Caburé escolheu restaurantes próximos e estrategicamente 

estruturados para ´esconder` da vitrine da calçada a visão interior. 

E escolheu todos na mesma rua, Riachuelo. A Churrasquita, que mantinha um salão 

grande nos fundos, o Devon, quase em frente um pouco mais à esquerda e do outro 

lado da rua, e que também mantinha um local bem afastado da entrada e o Hereford, 

uma quadra para cima, com as mesmas condições e um pouco mais distante. Caburé 

se fez presente nos três almoços e seus afastamentos rápidos sequer foram notados. 

Eu estava num deles, o da Churrasquita, com a incumbência de manter o debate 

acirrado.  

Como ele fazia? Ele deu a fórmula. “Fiz como fazem os equilibristas de pratos, 

chineses, aqueles que com uma vara colocam um prato na ponta, giram, giram e os 

pratos ficam ali, rodopiando durante um tempo. Lançava em um lugar um debate 

acalorado numa roda tipo quem é melhor, Maradona ou Pelé? E sempre deixava 

alguém para incentivar os ânimos da divergência ... pronto os pratos passavam a 

rodar. Ai saia de fininho ia no outro e lá metia outro assunto estrondoso na conversa, 

Deus existe ou não? Pronto, lá ficavam os pratos a mil, girando. Ia para o terceiro 

encontro e lá mais uma lenha na fogueira, qual o melhor sistema, capitalista ou 

socialista? E lá se iam os pratos girando feito loucos. Neste terceiro eu já sabia, os 



265 
 

pratos do primeiro já estão começando a ficar lentos e podem cair ... então voltava 

correndo já com outro assunto em mente Sofia Loren ou Elizabeth Taylor?” 

Gostou tanto da técnica, e ele vivia e sobrevivia, se alimentava e se drogava, de 

desafios, que fez estas reuniões exaustivamente. Levaram anos para descobrir, 

porque até a hora de ir embora ele selecionava horários separados, e os grupos na 

realidade não se conheciam. O conhecido era ele. 

Descobriram quando ele quis que descobrissem. Justamente para virar história. 

Certa vez no aeroporto de Buenos Aires, no Duty Free, ele olhou um óculos 

experimentou e indagou da balconista: gostou? Ela disse, ficou lindo, perfeito. Ele 

respondeu, então não quero! O planejamento estratégico e o plano de qualidade era 

ele. O Gênio! 
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SEGURO DE AUTOMÓVEL 

A. Circular SUSEP 16/2021 – Consumidores poderão contratar seguro auto sem 

ter carro próprio – opinião de um corretor 

Breno Kor 

 

A proposta da circular SUSEP, colocada em audiência pública no dia 04 de maio, 

busca a flexibilização e simplificação do seguro de automóveis no Brasil. Todavia, no 

seu capítulo II artigo 6º (transcrito abaixo), ela colide com aquilo que fundamenta a 

vontade do segurado, ou seja, o interesse segurável do bem. 

Capítulo II Art. 6º - Forma de contratação. 

 “Nos casos em que o seguro for contratado sem a identificação exata do veículo 

segurado, as condições contratuais deverão estabelecer claramente os critérios 

aplicáveis para sua identificação, bem como a forma de determinação do limite 

máximo de indenização (LMI).” 

Não se tratando de um seguro de responsabilidades, o objeto do seguro perde seu 

foco. O risco se transforma em um passageiro, no sentido do que é transportado de 

um lugar para outro.  

Sob o argumento de que isto promoverá um crescimento no número de segurados, 

poderá sim ocorrer, mas através de uma multiplicação de seguros sobre o mesmo 

bem. Ainda assim, por precaução aquele que tem o interesse segurável, ou seja, o 

proprietário do veículo, também irá buscar proteger o seu patrimônio, ocorrendo 

duplicidade de coberturas. 

Cabe ressaltar que já existe seguro para veículos com uso para aplicativos, seguro 

para veículos de locadoras, e algumas seguradoras aceitam o seguro do veículo sem 

a identificação do condutor, o que não justificaria a necessidade desta oferta. Muitas 

limitações e condições deverão ser impostas pelo segurador para um equilíbrio desta 

nova modalidade, proposta para consulta.  

O seguro de automóveis tem um comportamento nervoso, e acredito que através 

dessa condição, poderão existir alguns conflitos entre as partes, naquilo que era a 

pretensão do segurado e a obrigação da seguradora. Exigirá ainda, um rigoroso 

controle por parte das seguradoras a fim de evitar possíveis fraudes.  
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A intenção da autarquia em modernizar o setor é louvável, trará benefícios aos 

consumidores, oportunidades para o corretor e estimula a criatividade, porém sem 

qualquer poder, exponho meu despretensioso e simples parecer, contrário a esta 

condição. 
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SEGURO DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

A. Ensaio sobre a obrigação In Solidum entre armador e P&I Club para a 

proteção da vítima do dano 

Paulo Henrique Cremoneze 

 

Faz algum tempo que defendo a existência de solidariedade entre o armador86 

(transportador marítimo) e o P&I CLUB87. 

Estou convencido de que o segundo responde solidária ou ao menos subsidiariamente 

pelos danos que o primeiro tenha causado. Para tanto, amparo-me no Direito e na 

ordem moral. 

Manifestei-me a última vez em artigo publicado pelo portal jurídico Migalhas88, em 

17.8.2021, que assim se intitulava: “A citação do P&I na pessoa do seu 

correspondente no Brasil e sua solidariedade com o armador para a reparação integral 

de danos”, e no qual me reportei a outro em que afirmei: 

Todo armador e/ou transportador marítimo encontra-se juridicamente vinculado a um clube 

segurador, mundialmente conhecido como P&I Club. 

P&I Club, Protection and Indemnity Club, em vernáculo Clube de Proteção e Indenização, 

é expressão inglesa, internacionalmente utilizada, para identificar este importante ator do 

Direito Marítimo, o grande "segurador" de navios. 

Os P&I Club's visam a proteger seus associados dos danos causados durante os 

transportes marítimos. São, de certo modo, garantidores da responsabilidade civil de seus 

associados. 

(...) 

                                                           
86 Armador é a empresa proprietária, sócia ou afretadora do navio que por sua conta e risco, equipa, 
mantém e explora comercialmente o navio mercantil. O armador executa todos os procedimentos 
necessários para o transporte de cargas entre os portos, além de operar os navios e rotas já 
existentes no comércio internacional. [Armadores no Comércio Exterior: o que é, principais - 
Fazcomexhttps://www.fazcomex.com.br › Blog › Comércio Exterior] 
 
87 Os chamados P&I Clubs são clubes formados, sem fins lucrativos, por armadores, com o objetivo 
de complementar o seguro marítimo normal, aumentando a proteção dos navios de longo curso e de 
suas respectivas cargas e tripulação. [A IMPORTÂNCIA DOS P&I CLUBS – Univali 
https://www.univali.br] {NA: costumo dizer que esses clubes atuam como segurador, embora não o 
sejam exatamente, e se organizam como cooperativas, embora também não o sejam. São 
presidentes de mútuos.} 
88 https://www.migalhas.com.br/depeso/350204/a-citacao-do-p-i-na-pessoa-do-seu-correspondente-
no-brasil 
 

https://www.migalhas.com.br/depeso/350204/a-citacao-do-p-i-na-pessoa-do-seu-correspondente-no-brasil
https://www.migalhas.com.br/depeso/350204/a-citacao-do-p-i-na-pessoa-do-seu-correspondente-no-brasil
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Basicamente, a atuação de um P&I Club é uma operação de seguro que permanece 

inatingida pelo preceito legal da colocação obrigatória no mercado interno, razão pela qual 

ainda hoje somente é adquirida diretamente no exterior pelos interessados. 

Pode-se dizer de um P&I Club que ele não é uma cooperativa, mas se organiza em certa 

medida como tal; não é um segurador em sentido estrito, mas possui funções e finalidades 

perfeitamente simétricas a um. São várias as atribuições, de tal sorte que sua importância 

em termos negociais e jurídicos é ainda mais significativa que a do agente marítimo. 

Em verdade, o clube transcende o conceito de mero representante, sendo solidário ao 

próprio transportador e representando-o, na melhor forma de direito, em todos os assuntos 

de interesse do seu protegido. O vínculo jurídico pendente entre o transportador marítimo 

e o P&I Club é tão estreito que a figura da solidariedade é a que melhor se ajusta à relação 

negocial de ambos. 

Solidariedade, aliás, bem destacada no sistema legal brasileiro, que prescreve que todos 

aqueles que se encontram num mesmo vértice da relação negocial estão unidos no que 

tange ao cumprimento de obrigações. 

Além da solidariedade, tem-se a subsidiariedade como outro item a ser bem pesado na 

balança da responsabilidade civil do P&I Club. É o que a doutrina abalizada chama de elos 

da cadeia de atuação empresarial. 

(...) 

Tal inteligência se justifica pela ideia de calibragem que informa o ordenamento jurídico 

brasileiro, sempre com vistas a proteger, da forma mais ampla possível e dentro do espírito 

de equidade, a vítima do dano. 

Ajusta-se igualmente bem ao princípio da reparação civil integral, previsto no art. 944 do 

Código Civil e, também, no rol de direitos e garantias fundamentais constitucionais, uma 

vez que o objetivo maior é o de sempre garantir o direito indenizatório de quem sofreu um 

prejuízo. 

Por isso, entendemos, o P&I Club responde, de pleno direito, ainda que subsidiariamente, 

senão de forma solidária, pelos prejuízos decorrentes dos danos causados pelo 

transportador marítimo (armador), seu protegido, desde que este não satisfaça o direito 

alheio. 

Em síntese: tem o referido clube protetor responsabilidade solidária ou subsidiária em 

relação aos atos danosos do seu protegido. 

Nem poderia ser de forma diversa, a bem da moral e da Justiça. 

Mesmo porque o P&I Club, na maioria das vezes, diretamente ou, a rigor, por meio de 

seus correspondentes, participa ativamente dos trabalhos de regulação de sinistro, 
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acompanhando, instruindo e orientando o transportador, o que só evidencia seu interesse 

em relação ao caso concreto. 

(...) 

Mas, considerando a visão sistêmica do ordenamento jurídico, muito aproveita indagar: 

Por que não considerar a responsabilidade do P&I Club nos casos concretos envolvendo 

a responsabilidade do transportador marítimo (armador)? 

Ora, o P&I Club (diretamente ou por seus correspondentes) participa de gestões 

administrativas em nome do transportador, assume responsabilidades administrativas, 

participa de vistorias, defende direitos e interesses, enfim, age por conta e ordem daquele, 

donde se infere, portanto, a justeza de também responder, ainda que subsidiariamente, 

junto daquele. 

O que não se pode é deixar o credor prejudicado quando o transportador some do cenário 

empresarial, não tem mais linhas regulares para o país do credor e não possui bens para 

a constrição. Nesse sentido, a responsabilidade solidária e/ou subsidiária do P&I Club 

atende, acima de tudo, a um primado de justiça, desenhado por muitos mecanismos de 

calibragem e princípios fundamentais, constitucionais ou mesmo supraconstitucionais, 

como os da proporcionalidade, da razoabilidade e o da boa-fé objetiva. 

Nesse sentido, como antes mencionado, pode-se fazer um alinhamento, absolutamente 

correto, entre as figuras do P&I Club e a de um segurador. 

(...) 

(...) se o transportador, associado, por algum motivo não puder no caso concreto suportar 

a indenização dos prejuízos, poderá e deverá o P&I Club responder em seu lugar, por se 

tratar de medida lícita, moralmente aceita e que melhor se ajusta aos mais 

contemporâneos conceitos de Direito, sempre tendo em conta a necessidade de punir 

exemplarmente o ofensor e proteger o ofendido. 

(...) 

Hoje, o Direito se pauta na busca da máxima efetividade e os artificialismos jurídicos 

perdem espaço. A materialização da Justiça é a palavra de ordem e a grande aspiração 

dos litigantes e dos profissionais envolvidos. 

 

Não faltam, por exemplo, defensores da possibilidade de que a vítima de um dano 

demande diretamente contra o segurador de quem o causou. 

(...) 

Para nossa agradável surpresa, em um dado caso concreto, muito recente, o Poder 

Judiciário aceitou a denunciação da lide do P&I Club feita pelo transportador, réu em um 

litígio de Direito Marítimo patrocinado por segurador de carga (e postulado por nós). 
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Importante destacar que o próprio armador, associado, reconheceu a responsabilidade do 

seu P&I Clube, tanto que lhe denunciou a lide, exatamente da mesma forma que um 

segurado faz com um segurador. 

Vale a pena repetir: no caso abaixo identificado, o próprio transportador marítimo 

denunciou a lide a seu P&I Club, reconhecendo, em certo sentido, que os fundamentos 

aqui sustentados sobre a equiparação com o negócio de seguro são perfeitamente 

corretos e cabíveis. 

Eis os dados do caso judicial mencionado, de domínio público, e que merece destaque no 

cenário jurídico brasileiro. 

Ação regressiva de ressarcimento |Autora: Axa Corporation Solutions Seguros S.A. | Réu: 

Laçador Navegação Limitada | Juízo Natural: 14ª. Vara Cível da Comarca de Porto Alegre-

RS | Processo: 001/1.17.0057666-7 |Denunciado da lide: The North of England P&I 

Association Limited 

Qual não foi, como mencionamos, nossa agradável surpresa quando vimos, em um litígio 

judicial economicamente expressivo, um transportador marítimo denunciar a lide a seu P&I 

Club, fazendo-o, muito importante a atenção nas palavras, do seguinte modo: "(...) E, 

ainda, da companhia seguradora do Armador proprietário". 

(...) 

No caso concreto, o Poder Judiciário deferiu a denunciação da lide e fez ingressar o P&I 

Club no litígio, instituindo um dos mais importantes precedentes judiciais da literatura do 

Direito Marítimo dos últimos anos e que certamente será utilizado por nós com frequência. 

A tese que sustentamos foi aceita e referendada por aqueles que sempre a recusaram, 

pondo uma pá de cal no assunto. 

Mas a alegria não se estanca nesse poderoso precedente judicial. A doutrina 

especializada e o Direito Comparado conspiram em favor dela. 

Também recentemente, foi publicado um artigo no exterior, reportando-se a um caso 

concreto na Europa, cujo conteúdo basicamente repete, ainda que mediante outra 

abordagem, tudo o que ora defendemos. 

Aliás, um artigo e uma notícia que circulou pelos mais importantes protagonistas do Direito 

Marítimo, ambos abordando a recente e paradigmática decisão da justiça dinamarquesa 

que reconheceu a responsabilidade do P&I Club. Nessa decisão, a Justiça obrigou o clube 

a responder pelo armador. 

(...) 

A responsabilização civil dos P&I Clubs, direta, solidária e subsidiariamente, é algo que 

muito se ajusta ao Direito contemporâneo, e tem embasamento na ordem moral, porque 

evitará - o que hoje acontece com lamentável frequência - que o credor, reconhecido como 
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tal pela Justiça, fique a "ver navios", diante da insatisfação de créditos (condenações) por 

amadores inadimplentes, ilíquidos e insolváveis. 

(...) 

A citação do P&I na pessoa do seu correspondente no Brasil e sua solidariedade com o 

armador para a reparação integral de danos. 

A parte do artigo que reproduzo é parte integrante deste ensaio e objetiva mostrar ao 

leitor os argumentos da ideia que defendo. Estou muito convicto de sua justeza e plena 

harmonia ao sistema legal brasileiro. Mantenho-o. 

Todavia, meu zelo acadêmico – o qual espero que não seja pequeno – não é maior 

do que o senso prático. 

O Direito em exercício é sempre o alvo preferencial de minha atenção. 

Por mais que tenha convicção na tese (ou ideia) da solidariedade entre armador e P&I 

CLUB, sei se tratar de assunto controvertido. Aliás, qual assunto no Direito não é? 

Muitos – e com bons argumentos – entendem que não cabe a solidariedade que 

defendo. Discordo, porém os respeito. Faz parte da liturgia do Direito respeitar a 

posição contrária, com vistas à compreensão mútua. 

Diante dela, e como meu objetivo é resolver problemas e bem defender a vítima do 

dano, punindo o autor de ato ilícito, proponho outra ideia para se atingir o mesmo fim, 

que é a imputação de responsabilidade ao P&I CLUB. 

Sem deixar de lado a defesa da solidariedade, penso que outra figura jurídica é 

bastante para a busca da reparação civil ampla, integral e eficaz: a obrigação in 

solidum. 

E o que é a obrigação in solidum? 

É aquela em que duas ou mais pessoas são devedoras de um credor por causa de 

um mesmo fato jurídico. A condição comum de devedor dessas pessoas não decorre 

da solidariedade, tecnicamente. Decorre, repito, do fato. Eis um julgado que bem 

define essa obrigação: 

Infere-se, portanto, a diferença entre obrigação solidária e obrigação in solidum: 

esta última trata-se de obrigação em que os devedores estão vinculados pelo 

mesmo fato, sem que haja tecnicamente solidariedade entre eles; já na obrigação 

solidária os devedores estabelecem um liame em razão da existência da mesma 

relação jurídica que os une. Enfim, nos termos do parágrafo único do art. 128 do 
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CPC/15 o pretenso credor pode acionar tanto a seguradora quanto o causador do 

danos, porque eles estão vinculados pelo mesmo fato, não pela mesma relação 

jurídica, o que distingue de uma obrigação solidária. (AI 1387133-

89.2019.8.13.0000, 20ª Câmara Cível, Rel: Des. Lilian Maciel, j. 02.04.2020, DJe: 

03/04/2020) 

O credor pode demandar qualquer dos devedores ou todos, simultaneamente, ao 

mesmo tempo, sem se preocupar com a existência ou não da solidariedade. 

Penso que essa modalidade se ajusta muito bem ao caso da imputação de 

responsabilidade civil do P&I CLUB. Seu associado, o armador, causa um dano. A 

vítima do dano – ou quem for legalmente autorizado89 – pode exigir a reparação do 

próprio armador ou do P&I CLUB. 

É o fato que determinará o dever de reparação do P&I CLUB, sendo irrelevante 

qualquer discussão sobre sua natureza jurídica ou o tipo de relação que tem com seu 

associado. 

O objetivo é proteger os legítimos direitos e interesses da vítima, do credor. E a 

obrigação in solidum, como uma espécie de solidariedade imperfeita, consegue-o. 

Toda a discussão sobre a tecnicidade da solidariedade é posta em segundo plano e 

o que é mais importante é premiado: a reparação do dano sofrido pela vítima. 

A vítima do dano provocado pelo armador (pessoas naturais, donos de cargas, 

terminais, seguradores sub-rogados) não mais precisará se preocupar com a efetiva 

reparação, pois o signo de devedor ao P&I CLUB será certo. 

Reconhecer a obrigação in solidum neste tipo de configuração fática é especialmente 

importante neste momento em que os riscos da atividade maritimista são cada vez 

maiores. Riscos ambientais, materiais e sociais.  

As vítimas não podem ficar sem nada se os armadores não forem capazes de 

responder sozinhos pelos prejuízos. 

                                                           
89 NA: entenda-se, aqui, especialmente, o segurador sub-rogado do seguro de transporte. O dono da 
carga e titular de apólice de seguro de transporte é indenizado pelo segurador que, 
consequentemente, tem o direito de buscar o ressarcimento em regresso contra o causador do dano, 
o transportador marítimo. Com a obrigação in solidum, esse direito também se direciona ao P&I 
CLUB.  
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A partir do momento em que o P&I CLUB responder também pelos danos causados 

por seu associado, a reparação civil terá muito mais chances de ser praticada e o bem 

comum alcançado. 

Solidariedade, sim. Em caso de dúvida por tecnicismo, que se leve em conta o 

raciocínio em cuja base se funda a obrigação in solidum. Importa mais o resultado do 

que o título. Se a um houver oposição, que ao outro seja dada a justa aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 
 

SEGURO DE VIDA. 

A. Seguro de vida, riscos excluídos e pandemia: mercado de seguros e 

segurados – uma nova relação 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Ainda que sua importância seja negligenciada por muitos ou, ainda que, o tema seja tratado 

com relutância e fuga, os seguros que tratam da morte, invalidez, doenças e acidentes têm 

progressiva relevância entre os brasileiros. 

É importante ressaltar que, sem demérito da busca de proteção securitária para bens, são 

os indivíduos que geram a valor para se ter/manter bens, então, a vida deveria ter prioridade 

na contratação de seguros. 

O ano de 2020 trouxe mais um elemento para projetar os seguros de Vida, mesmo que 

ameace com um grande mal as pessoas, auxiliou na evidência da importância desse tipo de 

seguro, seja para as famílias, seja para os empregados das organizações. 

Com o surgimento da COVID-19, o avanço da transmissão e a ocorrência de mortes, muitas 

seguradoras decidiram acatar a cobertura para os casos dessa pandemia, que a princípio, 

por serem considerados como riscos excluídos, não teriam obrigação contratual em pagar.  

Por serem de difícil precificação, as epidemias e pandemias costumam ser riscos excluídos 

das apólices de seguro de Vida, ou seja, não são cobertos. Isto se explica pela baixa 

frequência de ocorrência deste tipo de evento, contudo, com alcance extenso, isto é, gera 

grande número de casos em curto período de tempo. Tal situação está além do cálculo do 

risco normal para doenças frequentes/comuns e usualmente precificadas e, portanto, não 

incluídas nos cálculos dos prêmios dos seguros. 

Apesar disto, o mercado segurador passou a examinar especificamente esse evento mundial 

e gerar opções de garantia e de contratação que abrangem a cobertura para a COVID-19. 

Apenas para fins de referência, é relevante apontarmos situações que tem conexão 

direta com a COVID-19, as quais poderiam ter amparo de coberturas securitárias: a 

morte, as despesas com funeral, as despesas médicas e hospitalares e, as diárias de 

internação hospitalar.  

No caso de contratos de seguro de Vida já em curso, as seguradoras que optaram por 

oferecer garantia aos eventos derivados desta pandemia o fizeram para os contratos 
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que possuíam isto como risco excluído e, no caso de novas adesões, aplicaram 

carência para cobertura de eventos em consequência da COVID-19. Para novos 

contratos, a análise de aceitação em geral está sendo tratada com aplicação de 

carência, declaração de saúde com tratamento mais específico no questionário de 

avaliação ou, uma combinação de ambas as ações. 

É importante registrar que não há uma regra imposta a qual as Seguradoras devam 

seguir em relação a isto, assim, é importante conhecer as condições do produto que 

se deseja adquirir, de forma a que se verifique se tal é aderente às necessidades 

daqueles que os contratam. 

Desde que seguradoras optaram em incluir a cobertura para a COVID-19 em seus 

contratos, registrou-se também elevação na procura por seguros de Vida. Ainda, por 

conta principalmente da COVID-19, vivenciamos nos seguros de Vida uma 

antecipação do futuro, no qual a comercialização e regulação/liquidação de sinistros 

tiveram que ser adaptados a procedimentos virtuais como tele subscrição, entre 

outros. 

De toda forma, no limite, o que se observa é uma antecipação à transformação digital 

das relações ligadas ao seguro, desburocratizando os processos, agilizando 

procedimentos e expandindo o alcance do negócio. 

Observa-se que durante o período de quarentena, os consumidores desenvolveram 

hábitos novos de compra e de necessidades de consumo e, provavelmente, após esse 

período não será diferente. 

Os seguros de Pessoas e, especialmente o seguro de Vida terá um crescente 

potencial devido à conscientização de risco trazida pela COVID-19 e ao planejamento 

do futuro e de proteção a vida que a pandemia trouxe em seu bojo. 

As já existentes incertezas ligadas ao futuro de cada um, somada com a situação de 

crise, alavancou os brasileiros a um nível de consciência sem precedentes, ajudando-

os a agregar a contratação de seguros como um item de maior relevância em seu 

processo de educação financeira. 
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SEGURO RURAL 

A. Prazo para aviso de sinistro no seguro agrícola 

Juliano Rodrigues Ferrer 

 

Para o contrato de seguro de danos, a apuração de prejuízos alegadamente havidos 

em eventos cobertos por apólice é essencial. A seguradora que gere fundo mutual 

constituído técnica e cientificamente, tem o dever legal de respeitar o limite do 

interesse segurado e indenizar na exata medida do dano, desde que decorrente de 

evento garantido.  

O papel do segurado é essencial, eis que tem a obrigação de avisar o sinistro quando 

o mesmo ocorrer e subsidiar a seguradora com documentos e informação relevantes, 

permitindo o exame do local, a observação de causas, a aferição de prejuízos e a 

verificação de todos os demais elementos que possam contribuir para esta análise. 

No seguro agrícola, modalidade de seguro de danos que visa a reposição de prejuízo 

decorrente de fenômenos climáticos inevitáveis, o aviso de sinistro é mais do que 

apenas o dever do segurado, previsto no Código Civil Brasileiro90. Avisar o sinistro em 

tempo hábil para que a seguradora possa, in loco, constatar as marcas deixadas na 

lavoura pelo evento da natureza é condição inarredável para a correta constatação do 

evento coberto. Da mesma forma se dá com a apuração dos danos que serão 

indenizados. 

Considerando a peculiaridade deste seguro – lavouras distantes de grandes centros 

urbanos em um país Continental – em junho de 2020 o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento – (MAPA), através de seu Comitê Gestor Interministerial 

do Seguro Rural – (CGSR), promulgou a Resolução 73/2020, que no seu artigo 5º 

inciso I, letras “a” e “b”91 determina prazos que devem ser cumpridos pelo segurado 

                                                           
90 Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao 
segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. 
Parágrafo único. Correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de 
salvamento consequente ao sinistro. 
91 Art. 5º Nas apólices beneficiadas pelo PSR, deverão ser adotados os seguintes prazos no tocante à 
ocorrência de sinistros: 
I - Pelos produtores rurais: na ocorrência de evento(s) coberto(s), o segurado por si, ou por seu 
representante legal ou preposto, sob pena de perder o direto à indenização, deverá comunicar o fato 
à seguradora, através do canal de comunicação da respectiva empresa, tão logo saiba do evento 
ocorrido, respeitando o prazo em dias, conforme abaixo especificado: 
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para o aviso o sinistro cuja apólice tenha sido beneficiada pelo Programa de 

Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). Em medida louvável, o MAPA 

preocupou-se inclusive em diferenciar regras conforme o evento climático específico, 

tecnicamente preenchendo lacuna na legislação que, no caso, é condição para a boa 

execução do contrato. 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 187 inciso V92, determina que a política 

agrícola estabelecida no país deve atentar para o seguro desta atividade, o que 

justifica que o MAPA dite tal obrigação ao segurado. Mais do que isso, na medida em 

que administra o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), 

oferecendo ao agricultor subsídio para oportunizar a contratação de coberturas que 

lhe garantam a reposição de prejuízos na lavoura, é legítimo que o Ministério da 

Agricultura se ocupe de estabelecer regras que auxiliem no bom andamento dos 

contratos, evitando conflitos surgidos na impossibilidade de aferição de danos. O 

fomento destas coberturas depende disso, trazendo às seguradoras maior segurança 

ao assumir riscos. 

Não obstante, especificamente o disposto no artigo 5º inciso I, letras “a” e “b” da 

Resolução 73/2020 não contraria a Circular SUSEP 256/04, que por sua vez dispõe 

sobre as regras contratuais do seguro de danos, vedando em seu artigo 39 a inclusão 

de cláusula pela seguradora, que disponha sobre a fixação de prazo máximo para a 

comunicação de sinistros. A obrigação trazida pelo MAPA não impõe que as 

seguradoras incluam em seus clausulados os prazos para aviso de sinistro. Seu foco 

é o segurado e o respeito aos prazos por ele, já que beneficiado com a subvenção. 

Não há, portanto, neste particular, conflito entre a norma da SUSEP e a do MAPA. 

                                                           
a) Prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da ocorrência do evento, para as 
coberturas de: chuva excessiva na colheita, geada, granizo, incêndio/raio, inundação, variação 
excessiva de temperatura, ventos frios e ventos fortes/vendaval. 
 
b) Para as coberturas de seca e chuva excessiva, prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos do término 
do período de estiagem ou chuva, limitado ainda a 30 (trinta) dias corridos do início da colheita. 
 
92 Art. 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva 
do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 
comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente: 
V–o seguro agrícola; 
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Antes das teses jurídicas, porém, urge o diálogo entre os dois entes do Estado e o 

mercado. Fato é que, de uma forma ou outra, os sinistros precisam ser avisados, em 

tempo hábil, antes que a natureza ou a ação humana impeçam que se constatem as 

causas e os danos, sob pena de surgirem conflitos nada desejados por este mercado 

que cresce na medida em que o Brasil precisa.  
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SEGURO SAÚDE 

A. Os efeitos da COVID-19 na saúde suplementar e previdenciários 

Magali Zeller 

Antonio Westenberger 

Sandra Regina Odeli 

Ivo Battega 

 

1. EM RELAÇÃO AOS EFEITOS DA COVID-19 NA SAÚDE SUPLEMENTAR 

a) INTRODUÇÃO 

A pandemia COVID-19 não foi a primeira nem a última crise enfrentada pela 

humanidade. Cada evento adverso, independente da gravidade de seus efeitos, 

encerra ensinamentos, alguns dos quais acabam por se converter em políticas 

públicas, de maior ou menor envergadura. 

Tal fato, não obstante, não inibe, deterministicamente falando, a possibilidade de 

replicação de fenômenos similares no futuro, carregando menor ou maior gravidade. 

O fato é que o grande desafio se resume em exercícios de prospecção do futuro, os 

quais, convenhamos, não são tarefas triviais, devendo ser executadas, 

preferivelmente, por grupos multidisciplinares, despidos de oportunismos de situação. 

b) DEMANDA REPRIMIDA NOS PLANOS DE SAÚDE 

A instalação da atual pandemia carregou em sua esteira - além das preocupações 

diretamente relacionadas com seu enfrentamento - indagações múltiplas, abrangendo 

várias áreas do conhecimento, como a econômica, a atuarial, a financeira e a própria 

área médica. 

As empresas que atuam com os riscos seguráveis do segmento da saúde 

suplementar, empregando suas equipes atuariais, desdobraram-se para projetar as 

sinistralidades de suas carteiras durante e após o surto epidêmico. 

A queda significativa da sinistralidade durante a pandemia, de longe não configurava 

um futuro promissor, já que atendimentos e terapias não relacionados com a COVID-

19 foram sistematicamente postergados, não traduzindo a desnecessidade da 

assistência médica, por conta de curas eventuais e, porque não dizer, milagrosas. 
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Os exercícios de projeção costumam se valer ou de dados históricos ou de 

metodologias, calcadas na Teoria da Confiabilidade (Reliability Theory). Dados 

históricos simplesmente inexistiam quando a pandemia anunciou sua chegada. 

Para usar-se, eficientemente, a Teoria da Confiabilidade, requer-se que a tecnologia 

adjacente ao fenômeno tenha sólidas bases técnicas, o que não necessariamente se 

constatou, em virtude de diferentes enunciados da infectologia não encontrar 

unanimidade entre os especialistas. 

Na maré das incertezas, apenas as seguintes certezas emergem: 

 A demanda reprimida mostrará sua face em breve, afetando 

diferentemente os agentes do mercado, a depender dos perfis 

epidemiológicos das populações afetadas; 

 As informações para suportar projeções mais confiáveis ainda 

estão distantes do padrão mínimo de certificação; 

 A sociedade, em geral, ainda está despreparada para enfrentar 

este tipo de guerra, sobretudo quando a variável tempo for 

estressada. 

 

c) SOBRE A SUSPENSÃO DE REAJUSTE PELA ANS  

Considerando o Comunicado de suspensão de reajuste pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – (ANS), por meio do DOU 85 de 31/08/2020 e do Oficio 

89/2020/DIRAD-DIPRO/DIPRO da ANS de 04/09/2020, deve ser observado que a 

suspensão de reajuste irá incidir sobre as mensalidades de setembro a 

dezembro/2020. Desta maneira, os contratos que foram reajustados por mudança de 

faixas no período de janeiro a agosto/2020, terão os valores de reajustes suspensos 

nos meses de setembro a dezembro de 2020, ou seja, nesses meses, a mensalidade 

passará a ter o mesmo valor cobrado antes do reajuste aplicado. 

As Operadoras já haviam emitidos as cobranças das mensalidades do mês de 

setembro/2020, ao emitir a cobrança de outubro/2020, deverá descontar o valor 

reajustado de setembro e outubro, conforme exemplo a seguir: 
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É importante destacar que, a medida tem efeito suspensivo para o período de 

setembro a dezembro de 2020. Por isso, em janeiro de 2021 os reajustes por mudança 

de faixa etária serão aplicados normalmente, ou seja, no caso do exemplo 

supracitado, a Operadora voltará a cobrar o valor de R$ 110 de mensalidade do 

beneficiário. 

Esta decisão monocrática da ANS viola dois princípios fundamentais: 

 A conceituação do sistema financeiro-atuarial da 

repartição simples; 

 O desrespeito ao que foi livremente celebrado em 

contrato, agravando, portanto, a já combalida 

segurança jurídica. 

 

O futuro para as operadoras de planos privados de assistência à saúde:   

Com efeito: 

 As obrigações das operadoras, alicerçadas pela governança 

corporativa profissional, não cessarão, inobstante ações 

governamentais para atenuação dos efeitos negativos, consequentes 

de medidas que colidem com a melhor técnica; 

 A cobrança das contraprestações suspensas poderá encontrar a 

população com sua renda erodida, sem capacidade para honrar as 

dívidas acumuladas; 

 O congestionamento dos canais de atendimento dos beneficiários é 

uma possibilidade, que não deve ser descartada a priori, o que 

poderá ensejar aplicação de penalidades injustas para as 

operadoras, sobrecarregando suas obrigações de natureza 

financeira; 

•Beneficiário estava 
enquadrado na 1ª 
faixa etária, cuja 
mensalidade era R$ 
100

junho/2020

•No entanto, o 
Beneficiário  mudou 
para a 2ª faixa 
etária, passando 
sua mensalidade a 
R$ 110. 

julho/2020

•Beneficiáro receberá 
mensalidade será de R$ 80, 
que corresponde ao valor 
anterior da mensalidade (R$ 
100) subtraindo a diferença 
do reajuste (R$ 10) cobrado 
em setembro/2020, 
agosto/2020 e julho/2020. 

Outubro/2020

•Beneficiário 
receberá 
mensalidade de 
R$ 100,00

Novembro/2020
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 O teste de adequação de passivos, obrigatório para as operadoras 

de grande porte, revelará verdades até então relegadas a segundo 

plano. 

Pela importância, cabe observar a necessidade de atenção redobrada por parte das 

Operadoras, quanto aos hábitos de utilização dos planos, passíveis de alteração 

substancial, visto que muitos prestadores - principalmente clínicas pequenas - 

acabaram fechando as portas por não haver pacientes eletivos neste período de 

pandemia, ou até mesmo pela redução drástica do número de eventos diários para 

atender as medidas de segurança.  

Em resumo, a medida divulgada como correta politicamente, mas sem o necessário 

aprofundamento técnico, tem todos os ingredientes para promover o desequilíbrio 

atuarial do sistema de saúde suplementar, tendo como prejudicado final a figura de 

sempre: o consumidor.   

 

d) SEQUELAS DA COVID-19 

Outro item que deve ser considerado para os futuros estudos, é quanto as sequelas 

causadas para os beneficiários. 

Há diversos relatos de pacientes que não conseguem realizar tarefas simples do dia 

a dia, como praticar exercícios, escovar os cabelos, ou se alimentar corretamente. Há 

ainda, outras condições mais graves, como: inflamação cardíaca, depressão, fibrose 

pulmonar e dificuldade cognitiva, entre outras. 

É óbvio que estas situações desembarcarão na necessidade de terapias em volumes 

não previstos na formação dos preços dos planos de saúde, que exigirão amplos 

estudos de reprecificações. 

Os planos individuais e familiares são um capítulo à parte, dados os regramentos 

atuais envolvendo os correspondentes critérios de reajuste e revisão de seus preços. 

Não é necessário grandes conhecimentos atuariais para concluir que o somatório das 

situações expostas tende a desaguar na única via possível: aumento dos custos. 

Concluindo, o gerenciamento prospectivo dos riscos com a saúde deve ser 

implementado em todas as esferas - privada e governamental - sem perder de vista o 

planejamento das medidas para minimização das consequências, diante da eventual 

realização destes riscos. 
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2. E AINDA EM COMPLEMENTO TEMOS O EM RELAÇÃO AOS EFEITOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

Para a previdência social o quadro não é melhor, já que a reforma para ajuste fiscal 

promovida pelo Governo deixou a previdência social órfã de medidas sérias de 

equilíbrio a longo prazo. 

Impõe-se uma reforma profunda que envolva a concepção do sistema, estrutura dos 

benefícios, coberturas, alcance das coberturas, valor dos benefícios e aí por diante. 

De outro lado não há definição legal do que seja invalidez, doença incapacitante e a 

maior parte dos conceitos. A ideia de recapacitar os empregados acidentados trabalha 

com conceitos da década de 40. É preciso uma nova definição dos contratos de 

trabalho, redução da carga de contribuições com um cálculo mais exato das 

necessidades. Para a previdência dos servidores públicos será necessário um 

desmonte radical, para começar do zero. Começa com uma nova estrutura de 

remuneração e o teto passar a ser de fato um teto e não uma vaga referência. 

 

3. EM RELAÇÃO AOS EFEITOS NA NOVA REALIDADE DEMOGRÁFICA  

Um aspecto não menos relevante é o que se refere ao tamanho do mercado que será 

afetado pela nova realidade demográfica. A transição demográfica se encerra agora. 

As pessoas terão esperança de vida menor para todas as idades e as tábuas precisam 

capturar esta tendência com brevidade. Aliado a isto, haverá uma barriga demográfica 

por conta da pandemia, com mortes e invalidez de vários tipos que precisam ser 

devidamente consideradas. 

O emprego de tecnologia atuarial adequada produzirá estimativas mais aderentes à 

realidade que se avizinha, evitando que os valores calculados estejam 

desnecessariamente inflados. Com estas providências se espera reduções 

significativas das obrigações que atingem igualmente o consumidor, a empresa e o 

Governo. Olhar para o futuro com confiança e entender o que já mudou: 

 Acabou a transição demográfica; 

 A esperança de vida vai diminuir para todas as idades; 

 A probabilidade de morte vai aumentar para muitas idades; 

 Espera-se aumento no número de inválidos ou pessoas com capacidade 
laboral. 
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B. Telemedicina, pandemia e seguros 

Dilmo Bantim Moreira 

 

Considerada como um relevante suporte para a medicina tradicional, a Telemedicina, 

uma área da Telessaúde, teve origem com a evolução do conhecimento científico e 

dos recursos tecnológicos, permitindo que se realizem de maneira virtual tanto a 

monitoração por sistemas de inteligência artificial das condições de saúde, quanto o 

apoio de profissionais da medicina às pessoas, de forma rápida e simplificada. 

O primeiro relato da utilização de Telemedicina data de 1910, com a invenção do 

estetoscópio eletrônico, em Londres. Naquela época, foram desenvolvidos 

amplificadores, receptores e repetidores, permitindo a transmissão da leitura do 

aparelho por distâncias de até 80 quilômetros. 

Com a evolução dos aparelhos telefônicos, surgimento da internet, computadores 

pessoais e o avanço dos sistemas de inteligência artificial, a facilidade, velocidade de 

comunicação e capacidade elevada de transmissão de dados expandiu enormemente 

o alcance da Telemedicina. 

No Brasil, os primeiros contatos com esse instrumento começaram em 1994, com sua 

aplicação à realização remota de eletrocardiogramas, os quais eram transmitidos por 

meio de fax para médicos realizarem análises e, neste mesmo ano implantou-se um 

programa de videoconferência para conectar uma rede hospitalar, possibilitando a 

troca de informações clínicas. Em 1996 já havia disponibilização do primeiro serviço 

de monitoração domiciliar de pacientes. Nos anos seguintes, criaram-se hospitais 

virtuais, salas de teleconferências, laboratórios de telemedicina, centros de 

informática em saúde, registrando-se avanço considerável de teleassistência 

domiciliar, teleconsultas e telecirurgias. 

Atualmente, a Telemedicina é conceituada mundialmente como eHealth (de forma 

simplificada, saúde digital).  

Segundo a Healthcare Information and Management Systems Society - HIMSS, trata-

se da utilização da internet em conjunto com outras tecnologias de informação, 

objetivando fornecer melhoria de condições à processos clínicos, maior acessibilidade 

aos pacientes e redução de custos de sistemas de saúde. 
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A Telemedicina tem dois pilares básicos: Telelaudos e Teleassistência. 

Telelaudos é o segmento principal da Telemedicina no Brasil, consistindo de emissão 

de laudos à distância com base em softwares de saúde, os quais recebem exames de 

radiologia, eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros, os quais são analisados 

por especialistas. 

Já a Teleassistência transita os serviços da rotina clínica para o ambiente digital, como 

por exemplo, mas sem limitar à orientação da saúde, triagem, monitorização de 

pacientes e emissão de segunda opinião médica de diagnósticos. 

Mundialmente, essa atividade médica é regulamentada pela American Telemedicine 

Association – ATA e, no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina – CFM. 

Atualmente no território nacional a atividade está regulamentada pela Lei 13.989, de 

abril de 2020 e Portaria nº 467 (sobre o uso da Telemedicina no Brasil durante a 

pandemia da Covid19), podendo ser utilizada para atendimento pré-clínico, de suporte 

assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico, tanto em atendimentos do 

Sistema Único de Saúde – (SUS) como na rede privada. 

Enquanto durarem as medidas governamentais de combate à atual pandemia, tanto 

a ANS quanto o SUS determinaram procedimentos específicos na utilização da 

Telemedicina. 

A ANS determinou que hospitais e clínicas não tem obrigação de oferecer serviços de 

Telemedicina, contudo, operadoras de planos de saúde devem dispor em sua rede 

essa modalidade de atendimento. 

O SUS também disponibiliza serviços de consultas remotas, emissão de atestados e 

receitas médicas. 

O Conselho Federal de Medicina - CFM, através do Ofício CFM nº 1756/2020 - Cojur, 

o qual se adiciona às determinações da Resolução CFM nº 1.643/2002, reconheceu 

a possibilidade e a eticidade da utilização da telemedicina, em caráter de 

excepcionalidade e enquanto durarem as medidas de enfrentamento à pandemia 

causada pela Covid19. 

No ambiente securitário, os serviços de Teleassistência - em situações não 

emergenciais – têm sido aplicados aos Seguros de Pessoas - como por exemplo ao 

seguro de Vida e de Viagem e, também ao Seguro Saúde, disponibilizando serviços 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13989.htm
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ligados à subscrição de risco, orientação médica, pedidos de exames, prescrição de 

medicamentos, emissão de atestados e até encaminhamento entre serviços de saúde. 

Ainda que não conectada diretamente à Telemedicina, no mercado de seguros tem 

sido cada vez mais utilizado o recurso da Tele-entrevista, coletando informações dos 

proponentes com a utilização de profissionais ligados à área de saúde, refinando 

assim as informações obtidas e permitindo maior assertividade na análise de 

aceitação. 

De toda forma, ainda que reconhecida a praticidade e capacidade contributiva 

oferecida pela telemedicina, há ainda muito a se discutir sobre sua prática, limitações 

e benefícios. 

Aos Órgãos reguladores da medicina, ultrapassado o momento atual de utilização 

desse instrumento como ferramenta emergencial, se imporá a tarefa de estabelecer 

regulamentação adequada para aplicação consciente desse recurso na relação entre 

os profissionais da medicina e os usuários de seus serviços. 
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C. Tecnologia à serviço da saúde – II 

Jorge Abel Peres Brazil 

 

Você sabia que 74% dos profissionais consideram o plano saúde como o benefício 

mais importante? Pois bem, em tempos de crise sanitária podemos entender tamanho 

valor. Do outro lado, temos os gestores, que investem 15% da folha de pagamento 

para custeio de planos de saúde. 

Eu não me atreveria a dizer que empresa alguma deveria gastar menos em saúde, 

afinal, um colaborador saudável e com qualidade de vida tem muito mais disposição, 

melhor desempenho e produtividade. Apesar disso, garanto que há meios de reduzir 

esse custo dando mais atenção à saúde do colaborado. 

Isso pode ser feito através da integração de dados confiáveis e da leitura correta 

desses dados, incluindo manejo dos dados padronizados de saúde, clusterização das 

variáveis a serem estudadas (com fornecedores, prestadores, usuários, 

procedimentos e dados clínicos) e machine learning como mecanismo de predição 

analítica para tomada de decisão estratégica precoce. Assim, a contribuição está em 

reduzir desperdícios e melhorar a qualidade e a produtividade do cuidado com saúde 

dos beneficiários, sempre de forma sustentável. 

Isso resolve três grandes problemas: o alto custo do benefício de saúde, os processos 

manuais de gestão de saúde (relatórios no Excel) e a dispersão de dados de saúde 

(planos de saúde, exames, atestados, PBM, consultas). 

Imagine conseguir integrar dados confiáveis como folha de pagamento, histórico 

hospitalar, hábitos de saúde, medicamentos em uso, academia, consultas e exames, 

plano de saúde e atestados. Com isso, é possível identificar se algum colaborador 

está usando o plano de forma errada, entender como a empresa pode agir para 

melhorar a saúde dos colaboradores e, assim, gerar melhores resultados. 

No mercado da saúde suplementar, existem algumas poucas empresas com 

tecnologia capaz de oferecer o HEALTH ANALYTICS. 

Algumas empresas se perguntam, qual a diferença entre um corretor de seguros e um 

consultor de benefício? Na essência nenhuma porque todo o consultor é um corretor 

de seguros. Porém na prática, o diferencial competitivo está na especialização e na 
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atitude de entender as necessidades das empresas e proporem soluções reais.  E o 

Health Analytics é uma forma clara que demonstra muito bem esse diferencial. 
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D. O direito de permanência em plano de saúde para aposentados e demitidos 

sem justa causa 

Magali Zeller 

Sandra Regina Odeli 

 

As empresas privadas e órgãos públicos com o objetivo de proporcionar saúde a seus 

empregados e atrair novos talentos, incluem em seu plano de benefícios a 

oportunidade de contratação de plano de saúde ou seguro de saúde subsidiado. 

Os planos saúdem ou seguro saúde proporcionam aos seus beneficiários a 

possibilidade de ter um atendimento, em geral, mais rápido e com mais qualidade do 

que o oferecido em instituições públicas, conforme o tipo de plano ou seguro saúde 

contrato, padrão de acomodação, rede de atendimento, abrangência, reembolso, 

coparticipação e etc.... 

A Lei n.º 9656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde 

e sobre as normas estabelecidas em cumprimento da legislação que rege sua 

atividade. 

Dentre elas temos os artigos 30 e 31 da Lei n.º 9656/1998, regulamentados pela 

CONSU n.ºs 20  e  21/1999, que  assegura a permanência de empregados nos planos 

de saúde, desde que tenha contribuído financeiramente com as mensalidades do 

plano.  

Conforme publicado do site da ANS:  

“O aposentado ou o ex-empregado exonerado ou demitido sem justa causa, 

que contribuía para o custeio do seu plano privado de saúde, tem o direito 

de manter as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava 

quando da vigência do contrato de trabalho, sem prejuízo de eventuais 

vantagens obtidas em negociações coletivas. 

A empresa empregadora é obrigada a manter o aposentado ou o ex-

empregado demitido ou exonerado sem justa causa no plano enquanto o 

benefício for ofertado para os empregados ativos, desde que o aposentado 

ou o ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa, tenha 
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contribuído para o custeio do seu plano privado de saúde e que o mesmo 

não seja admitido em novo emprego. 

A decisão do aposentado ou o ex-empregado demitido sem justa causa de 

se manter no plano deve ser informada à empresa empregadora no prazo 

máximo de 30 dias contados a partir da comunicação do empregador sobre 

o direito de manutenção do gozo do benefício”. 

Sintetizando, é assegurado a manutenção na condição de beneficiário do plano de 

saúde desde que: 

 Beneficiário aposentado que tenha contribuído financeiramente pelo 
período mínimo de 10 (dez) anos; 

 Beneficiário aposentado que tenha período contributivo inferior a 10 (dez) 
anos poderá permanecer no plano por um ano para cada ano de 
contribuição, desde que a empresa empregadora continue a oferecer esse 
benefício aos seus empregados ativos e que não seja admitido em novo 
emprego; 

 Ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa é assegurado a 
manutenção no plano de saúde desde que assuma o pagamento 
integralmente as mensalidades e o período é de 1/3 (um terço) do tempo de 
permanência, com o mínimo e seis meses e máximo de vinte e quatro 
meses.  
 

O aposentado que permanece trabalhando pode continuar a gozar do benefício no 

plano de ativos até que se desligue completamente da empresa (pedido de demissão 

ou demissão com ou sem justa causa) quando deverá passar a gozar dos benefícios 

garantidos aos aposentados. 

Lembrando que a manutenção no plano de saúde é assegurada a todo o grupo familiar 

inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. 

Importante, destacar que tanto o aposentado quanto ex-empregado demitido ou 

exonerado serão responsáveis pelo pagamento integral das mensalidades e 

quaisquer correções em razão de mudanças de faixa etária ou reajuste por aniversário 

de contrato corresponde as mesmas condições pactuadas durante o contrato de 

trabalho. 

Magali Zeller, lembra que quando existe contribuição dos funcionários na ativa, as 

empresas privadas ou órgãos públicos, o reconhecimento atuarial nas demonstrações 

financeiras, em atendimento às normas internacionais de contabilidade (IFRS) 

relacionadas à concessão de benefícios pós emprego (CPC nº 33 / IAS-19). 
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Algumas teses vêm sendo cadastrada no STJ Tem 980/1034 de forma a facilitar o 

entendimento em relação a aquisição do direito de permanência do inativo ou 

demitido, em relação ao custeio (pagamento) 

I. Quando o plano é exclusivamente custeado/pago pelo empregador 
(CUSTEIO/PAGAMENTO EXCLUSIVO) 

Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem 
justa causa, salvo disposição contrária expressa em contrato, acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento 
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando o plano como salário 
indireto. 

II. Quando o plano tem coparticipação paga pelo funcionário  

Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem 
justa causa, salvo disposição contrária expressa em contrato, acordo ou 
convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento 
apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando o plano como salário 
indireto. 

A coparticipação tem seu objetivo junto ao consumidor exclusivamente em 
procedimentos não é considerada contribuição, pois é tão somente um fator de 
moderação, cuja função é evitar o uso desenfreado dos serviços da saúde 
suplementar. 
 

III. Quando a aquisição de (UPGRADE) no plano de saúde ou seguro saúde 
pagando a diferença da mensalidade pelo empregado. 

 
No caso de inclusão do empregado em plano privado superior de assistência à 
saúde (upgrade), com pagamento de valor periódico fixo, oferecido pelo 
empregador em substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua 
participação, incidirão os mesmos direitos do inativo contribuinte. 

 
IV. Quando ocorrer a mudança nas condições assistenciais e de custeio do plano 

deveriam ser mantidas para beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da 
Lei 9.656/1998. 

 Primeira tese fixou que "eventuais mudanças de operadora, de modelo de 
prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não 
implicam interrupção da contagem do prazo de dez anos previsto no artigo 31 
da Lei 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins 
de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador 
aposentado no plano coletivo empresarial". 

 Segunda tese, ficou definido que "o artigo 31 da Lei  9.656/1998 impõe que 
ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo 
as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o 
que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de 
pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa 
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etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo 
valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto 
aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador". 

 Terceira tese, estabeleceu que "o ex-empregado aposentado, preenchidos os 
requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/1998, não tem direito adquirido de se 
manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da 
aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do 
modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e dos respectivos 
valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e 
facultada a portabilidade de carências". 
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