
A astronomia,  
a distorção temporal 
e o seguro de 
responsabilidade civil
OSVALDO NAKIRI

38

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO

Ponto de Vista



R ecentemente, astrôno-
mos anunciavam o tes-
temunho de um evento 

raro. Conseguiram acompanhar a 
transformação de uma estrela em 
supernova, algo ocorrido em uma 
constelação situada a 88 anos-luz 
de distância da Terra. Isso, na ver-
dade, quer dizer que o fato ocor-
reu... milhares de anos no passado, 
que é o tempo que as imagens le-
varam para chegar até nós.

Assim são as coisas em termos de 
espaço. O tempo é relativo, como 
bem provou Einstein.

A cobertura de Responsabilidade 
Civil, dependendo das circuns-
tâncias, guardadas as devidas pro-
porções, segue algo parecido com 
a Lei da Relatividade do Tempo. 
Esquisito? Vamos por partes:

Pelo Código Civil, o prejudicado 
tem três anos, contados a partir 
da percepção do dano, para fazer 
valer seus direitos perante o seu 
causador. Frise-se o detalhe “con-
tados a partir da sua percepção”, 
pois ele é a causa da “distorção 
temporal”. Mas qual a explicação?

A percepção do dano pode não 
ser imediata ou sentida em curto 
ou médio prazos, como foi o clás-
sico exemplo do amianto/asbesto, 
muito utilizado nos anos 1950 na 
construção civil e naval, e cujos 
efeitos nocivos só surgiram nos 
anos 1970. Ainda hoje, o asbesto 
continua sendo uma dor de cabe-
ça quando se fala em demolição 
de prédios antigos onde há esse 
material. O desmantelamento 
deve ser feito manualmente, para 
evitar dispersão de poeira o máxi-

mo possível, com muito cuidado, 
seguindo normas técnicas estabe-
lecidas. Implosão, nem pensar!

O caso do amianto/asbesto já ul-
trapassou a casa dos bilhões de 
dólares e ainda não se encerrou 
– gerou uma “lenda urbana” nos 
meios jurídicos e securitários, 
envolvendo o problema. Diz ela 
que, quando o caso foi para jul-
gamento, o juiz condenou as se-
guradoras a indenizar os danos 
causados, mas os resseguradores 
evidentemente negaram cobertu-
ra com base nas próprias apólices. 
Nos anos 1950, ninguém estava a 
par dos danos possíveis (e daque-
les que realmente aconteceram). 
Então, ou não se contratou seguro 
ou os seguros contratados à época 
não cuidaram do assunto com a 
devida propriedade.
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De qualquer modo, o estrago es-
tava feito, além das perspectivas 
funestas no futuro. Diante das ne-
gativas dos resseguradores, o juiz 
lançou um ultimato: ou pagavam 
(não se discutindo mais tecnica-
mente a existência de cobertura ou 
não) ou ficavam 20 anos fora do 
mercado norte-americano de se-
guros. Assim a questão ficou mais 
simples, pois agora era apenas uma 
“conta de chegada”. Segundo o di-
to popular, quanto menor a quan-
tia envolvida, maior a discussão 
em torno do assunto. Não se dis-
cutiu muito mais: considerando-se 
que o mercado norte-americano é 
o maior do mundo, permanecer 
fora dele por 20 anos... não era 
preciso realizar muita conta.

Agora, a bem da verdade, o ale-
gado desconhecimento dos ma-
les do amianto/asbesto é relativo. 
Lembro de ter visto uma apresen-
tação de um ressegurador que ale-
gava que o problema do amianto 
já era conhecido desde fins do sé-
culo XIX. Passou a constar como 
risco excluído, porém como nada 
se verificou nos anos seguintes, tal 
exclusão foi retirada. Pois é, uma 
exclusão sempre tem um fundo de 
verdade – apenas porque não se 
tornou uma realidade ainda, não 
significa que seja besteira. Tanto 
não era que deu no que deu.

Houve outra consequência por 
causa do caso amianto/asbesto 
– o mercado segurador teve que 
se reinventar em termos de res-
ponsabilidade civil, criando a 
base claims made. Sem ela ficou 
temerário emitir apólices exclusi-
vamente na base ocorrência. Mas 
isso é uma outra história, por si-
nal muito interessante também.

Essa característica de alguns ti-
pos de produtos ou de atividades 
(mormente as profissionais), a 
possibilidade de danos surgirem 
muito tempo depois do que real-
mente foram causados, é a razão 
do título deste artigo. É o que 
se chama de danos de “longa la-
tência” ou “sinistro incubado ou 
contínuo”: quando não se conse-
gue definir exatamente em que 
época o dano ocorreu, tornando 
inútil o conceito da base ocorrên-
cia das condições de seguro. 

Um novo produto de uma segu-
radora pode ser sensacional ini-
cialmente, vender como água no 
deserto nos primeiros anos; en-
tretanto, se não levar em conta o 
efeito de distorção temporal com 
relação a sinistros, pode vir a ser 
um desastre nos anos seguintes. 
Sim, pois fatalmente a fase de pa-
gar sinistros um dia chega, até por-
que essa foi a razão que moveu os 
consumidores a adquiri-lo.

Quando o seguro entra na fase 
“pagadora”, é a hora da verdade. 
É quando se descobre se a cons-
tituição das reservas foi insufi-
ciente para cobrir o que o pro-
duto se propôs a cobrir, e pode 
ter que cobrir algo que não foi 
considerado na fórmula atuarial 
do prêmio. Porque o seguro de 
responsabilidade civil não segue 
rigidamente a matemática ou sua 
filha mais esperta, a estatística. Há 
componentes exógenos, como a 
evolução constante da lei, que po-
de influenciar os sinistros futuros. 
Basta uma lei nova ou uma altera-
ção de alguma já vigente e neces-
sariamente o clausulado de seguro 
de responsabilidade civil deve ser 
revisto. Não há outro meio para 

O sinistro 
futuro será 
analisado de 
acordo com 
o que consta 
da apólice, 
mas com base na 

realidade jurídica 

da data da sua 

reclamação, o que 

pode ser muitos 

anos à frente.
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não haver surpresas desagradáveis 
no futuro, distante ou não. O pro-
blema é que o seguro comprado 
está no passado (algumas vezes, 
muito no passado) e nada há que 
se fazer para alterá-lo. O sinistro 
futuro será analisado de acordo 
com o que consta da apólice, mas 
com base na realidade jurídica da 
data da sua reclamação, o que po-
de ser muitos anos à frente.

A seguradora possuir ou constituir 
um setor que analise tendências, 
cenários futuros, é vital em longo 
prazo, para a sobrevivência da car-
teira. Aliás, aqui o termo “carteira” 
é muito feliz. Ficará vazia antes do 
tempo se não forem tomadas certas 
precauções. Uma delas já é de praxe 
e se chama IBNR – Incurred But 
Not Reported – e/ou, ainda, o IB-
NER – Incurred But Not Enough 
Reported – como fazem no exte-
rior, porém pode se mostrar insufi-
ciente, dependendo do caso.

O seguro de responsabilidade ci-
vil, a cada renovação, deve ter o 
seu prêmio e cobertura avaliados, 
de acordo com o que surgir de no-
vo na jurisprudência, na ciência, 
ou nos mercados mais desenvol-
vidos e, claro, na boa subscrição 
técnica. Como tudo o que existe, a 
área de seguros também sofre in-
fluências externas. Antecipar-se à 
“distorção temporal” latente nos 
sinistros envolvendo responsabi-
lidade civil é complicado. É um 
fator a ser mantido eternamente 
em foco. Pelo menos não pode 
ser aplicada a regra geral de for-
ma genérica – aquela que diz que 
o prêmio do ano que vem deve 
ser menor em função de não ter 
ocorrido sinistro. A seguradora 
deve se manter alerta, pesquisar 
constantemente, para detectar 
agravantes de cobertura, novos ou 
potenciais, em médio ou longo 
prazos. Os resseguradores inter-

nacionais mantêm os seus telescó-
pios no que chamam de emerging 
risks, para não serem apanhados 
de calças curtas. Nem eles, nem 
seus clientes, ou seja, as segurado-
ras, por menos que estas gostem 
das adaptações que possam ser 
exigidas no decorrer do tempo. 
No mercado americano existe 
ainda o IS0 (Insurance Services 
Office) para ajudar as segurado-
ras a se adaptarem rapidamente 
às tendências e alterações necessá-
rias. Agora, aqui em nosso país... 
Don´t worry, be happy. Afinal, o 
mercado está soft, não é?! 
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