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CAPA

Procedimento para
Desconsideração
da Personalidade Jurídica
no Novo Código de
Processo Civil
Alexandre Flexa*
1. Consideração da Personalidade Jurídica: A Teoria da Autonomia Patrimonial.
As pessoas jurídicas – também denominadas pessoas coletivas, morais ou fictícias –
podem ser definidas como uma reunião de
pessoas ou de bens, que adquirem personalidade jurídica por uma ficção da lei. O
objetivo da criação dessa pessoa abstrata é
fomentar o desenvolvimento de atividades
que podem ser melhor materializadas
quando desempenhadas por uma coletividade.
A pessoa jurídica está regulamentada no
Código Civil a partir do art.40, adotando a
teoria da realidade técnica (art. 45, CC),
segundo a qual a pessoas jurídicas são
criadas por uma ficção legal e, depois de
constituídas, passam a ter identidade
organizacional própria, com existência
distinta dos seus sócios1. Nesse contexto,
as pessoas jurídicas possuem vários dos
direitos inerentes à personalidade (art. 52,
CC), como direito ao nome e à marca (art.
5º, XXIX, CR/88) e até mesmo podem
sofrer dano moral (Enunciado nº 227, da
súmula da jurisprudência dominante no
Superior Tribunal de Justiça). Evidente,
portanto, que a pessoa jurídica, ao gozar de

1

4

personalidade jurídica própria, não possui
apenas direitos, mas também deveres (art.
1º, CC) que, quando não cumpridos, acarretam sua responsabilidade perante eventuais lesados.

causar danos a terceiros, gerando aos
sócios o duplo benefício de auferir vantagem e, ao mesmo tempo, esconder-se sob
o manto da responsabilidade apenas da
pessoa jurídica que integram.

Daí a chamada consideração da personalidade jurídica, ou seja, a responsabilidade
por danos deve recair sobre a pessoa jurídica, nada obstante o fato causador do dano
ter sido praticado por uma pessoa física, eis
que esta agiu em nome daquela. No campo
processual, propor ação judicial em face da
pessoa física que praticou o ato acarretaria
ilegitimidade passiva para a causa, por ser
a pessoa jurídica a responsável e, consequentemente, a legitimada para o polo
passivo da demanda.

Para hipóteses como essa, há possibilidade
de desprezar a personalidade jurídica para
responsabilizar diretamente os seus sócios, reais causadores do dano e beneficiários, direta ou indiretamente, da fraude
perpetrada.

2. A Desconsideração da Personalidade
Jurídica.
Visto que a consideração da personalidade
jurídica significa atribuir responsabilidade
às pessoas jurídicas por atos por ela praticados, isentando de responsabilidade as
pessoas físicas que compõem seus quadros sociais, não se pode deixar de reconhecer que, em alguns casos, as pessoas
jurídicas são operadas com o objetivo de

A desconsideração da personalidade jurídica surgiu primeiramente no Direito Inglês
com a edição do Companies Act 1929, pelo
qual se permitia ao juiz condenar não só a
pessoa jurídica, mas também todas as
pessoas físicas que participaram conscientemente da fraude na dissolução da sociedade. Essa teoria evoluiu à chamada disregard of the legal entity, adotada no Brasil
como Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista em duas situações distintas: para as relações consumeristas (art. 28, CDC) e para relações nãoconsumeristas (art. 50, CC).
Seja qual for a relação jurídica de direito
material discutida no processo, consume-

No sentido do texto, TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 3ª ed. São Paulo. Editora Método, 2013, p. 127.
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rista ou não, a lei (art. 28, CDC ou art. 50,
CC) elenca quais requisitos devem ser preenchidos para que se desconsidere a personalidade jurídica.
A carência legislativa encontrava-se nas
disposições sobre o procedimento da desconsideração, ou seja, não havia sistematização legal sobre como o juiz deveria atuar
diante do pedido da parte para ultrapassar
a pessoa jurídica e atingir a esfera patrimonial dos seus sócios.
O capítulo IV inteiro, do art. 133 ao art. 137,
traz regramento inédito, não só no
CPC/2015, mas também no Ordenamento
Jurídico brasileiro, pois disciplina o procedimento que tanto era aguardado, batizando-o de Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica. Por se tratar de
instituto aplicado em processos cíveis,
trabalhistas, falimentares etc., as disposições dos artigos 133 a 137, do CPC/2015
aplicar-se-ão a todos esses processos,
conforme sedimentado nos enunciados nº
124 e nº 247, do Fórum Permanente de
Processualistas Civis2.
3. Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica.
Na esteira da desconsideração da personalidade jurídica, pela qual se afasta a responsabilidade da pessoa jurídica para atingir a
esfera patrimonial dos seus sócios, doutrina e jurisprudência manifestavam-se, na
vigência do CPC/1973, pela possibilidade
da desconsideração inversa3, segundo a
qual é possível afastar a responsabilidade
de uma pessoa física que causou danos a
terceiro para responsabilizar a pessoa
jurídica da qual o causador do dano seja
sócio. A teoria da desconsideração inversa

é bastante salutar para as hipóteses em que
uma pessoa física causa danos e foge à sua
responsabilidade transferindo seu patrimônio para uma pessoa jurídica, visando a
tornar inexequível, por ausência de bens,
eventual sentença condenatória.
O CPC/2015 trouxe inovação ao positivar o
instituto no art. 133, §2º, permitindo instaurar o Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica na modalidade
Inversa.
4. Procedimento da Desconsideração da
Personalidade Jurídica.
4.1. Legitimidade para Instauração do
Incidente.
Dispõe o art. 133, do CPC/2015, que o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) pode ser provocado
pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.
O conceito de parte na redação do art. 133
deve ser interpretado em sentido amplo,
ou seja, não só as partes da demanda (autor e réu) podem instaurar o IDPJ, mas
qualquer das partes do processo, como
assistentes, por exemplo. Embora pareça
mais plausível que somente a parte credora
tenha interesse em instaurar o incidente,
não há qualquer empecilho para que a
devedora instaure-o. Basta pensar na hipótese em que a atual administração da pessoa jurídica queira a desconsideração para
invadir o patrimônio dos sócios da administração anterior, ou ainda, quando há litisconsórcio passivo e um dos réus requer a
desconsideração para atingir o outro réu.
O Ministério Público também ostenta legitimidade para provocar o IDPJ nas causas em

que funcionar como custos legis, elencadas
no art. 178, do CPC/2015.
A contrario sensu, depreende-se da redação do art. 133 que o juiz não pode instaurar de ofício o IDPJ, dependendo de provocação, respeitando a regra da inércia prevista no art. 2º, do CPC/2015 e em consonância com a doutrina e jurisprudência
dominantes à época do CPC/1973.
O art. 133, §1º, faz referência aos requisitos
que devem ser observados para que a
personalidade jurídica seja afastada, limitando-se apenas a afirmar que estão previstos em lei, cabendo ao intérprete apontá-los. Atualmente os requisitos estão
elencados no art. 50, do CC para as relações
não-consumeristas e no art. 34, da Lei nº
12.529/2011 para as hipóteses de infração
à ordem econômica (nesses dois casos temse a Teoria Maior), no art. 28, do CDC para
as causas que envolvam relação de consumo e no art. 4º, da Lei nº 9.605/98 para os
casos de danos ambientais (nesses dois
casos tem-se a Teoria Menor).
A legitimidade passiva para o IDPJ está
prevista no art. 135, devendo ser citados os
sócios (quando se pretender a desconsideração da pessoa jurídica) ou citada a pessoa jurídica (quando se instaurar o incidente da desconsideração inversa). Reconhece-se, aqui, grande vitória dos princípios da
Ampla Defesa e do Contraditório eis que,
na vigência do CPC/1973, a jurisprudência
dominante não via necessidade de citação
dos sócios para manifestarem-se sobre a
desconsideração. Na maioria das vezes os
sócios eram surpreendidos pela decisão
judicial que já havia decretado a superação
da pessoa jurídica4. Agora, os sócios devem
ser citados para, se quiserem, apresentar

2Enunciado 124, FPPC: “A desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho deve ser processada na forma dos arts. 133 a 137,
podendo o incidente ser resolvido em decisão interlocutória ou na sentença”. Enunciado 247, FPPC: “Aplica-se o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no processo falimentar”.
3Reconhecendo a existência da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, consulte-se acórdão proferido pela 2ª Seção do STJ no
AgRg no EAREsp 216.391/SP, publicado em 18/11/2014. Rel. Min. Moura Ribeiro.
4Nesse sentido, STJ, 4ª Turma, REsp. 1.096.604/DF, publicado em 16/10/2012, Rel. Min. Luis Felipe Salomão: “A desconsideração da personalidade
jurídica é instrumento afeito a situações limítrofes, nas quais a má-fé, o abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial estão revelados,
circunstâncias quereclamam, a toda evidência, providência expedita por parte doJudiciário. Com efeito, exigir o amplo e prévio contraditório
emação de conhecimento própria para tal mister, no mais das vezes,redundaria em esvaziamento do instituto nobre.A superação da pessoa
jurídica afirma-se como um incidenteprocessual e não como um processo incidente, razão pela qual podeser deferida nos próprios autos,
dispensando-se também a citação dossócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastandoa defesa apresentada a posteriori,
mediante embargos, impugnação aocumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade.”
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seus motivos que convençam o juiz a não
decretar a desconsideração da personalidade jurídica, medida digna de aplausos
sob o ponto de vista processual.
Sequer se argumente que o prévio conhecimento pelos sócios de que haverá uma
possível desconsideração possibilitaria a
estes esvaziar o seu patrimônio, pois os
credores podem socorrer-se de tutelas
provisórias cautelares, como o arresto.
Em se tratando de IDPJ para afastar a personalidade de pessoa jurídica, entendemos que há litisconsórcio passivo facultativo entre os sócios que participam da administração da sociedade ou que tenham
incorrido na prática do ato lesivo, em razão
da solidariedade existente entre eles, o
que permite ao credor eleger qual ou quais
sócios quer demandar.Não devem ser
citados, todavia, os sócios que não são ou
não foram administradores, tampouco
aqueles não-administradores que não
participaram do evento danoso, por faltarlhes responsabilidade civil.
4.2. Momento I de Instauração do DPJ.
Dispõe o art. 134, do CPC/2015 que o
incidente pode ser instaurado em qualquer fase do processo sincrético, seja na
fase de conhecimento ou de cumprimento
de sentença bem como em qualquer fase
do processo autônomo de execução. Tratase de excelente inovação que veio por fim
a uma interminável discussão doutrinária
e jurisprudencial.
Sob a vigência do CPC/1973, ante a carência de regulamentação sobre o procedimento do IDPJ, divergiam os operadores
do Direito sobre o momento processual
em que seria possível desconsiderar a
personalidade jurídica.
Parte da doutrina sustentava que seria
possível a desconsideração somente em
fase de cumprimento de sentença ou em
processo autônomo de execução, devendo
o juiz ser provocado por simples petição.
Fundavam-se os defensores dessa corrente na ideia segundo a qual, se a fraude à
execução pode ser decretada por simples

6
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decisão nos autos, o mesmo poderia ocorrer com a desconsideração da personalidade jurídica.
Com todo o respeito que o posicionamento merece, não acreditamos ser este o
melhor entendimento. Sempre nos pareceu melhor a corrente que sustentava ser
possível a desconsideração da personalidade jurídica já na fase de conhecimento,
para que os sócios pudessem livremente
manifestar-se sobre o tema antes da decisão de desconsideração ser proferida,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. Ademais, também estaria ferida a
isonomia, eis que os credores participavam do devido processo legal no momento
de ser proferida a decisão enquanto esse
direito era sonegado dos sócios da pessoa
jurídica suprimida.
A discussão encontra-se superada com a
redação do art. 134, do CPC/2015, permitindo a instauração do IDPJ em qualquer
fase de qualquer processo, podendo ser
requerido inclusive na petição inicial do
processo de conhecimento (art. 134, §2º).
Essa regra está em consonância com a
moderna interpretação que deve ser dada
ao contraditório, segundo a qual esse
princípio concentra um trinômio: (1) direito de ter ciência da existência da demanda;
(2) direito de manifestar-se sobre a
demanda; e (3) direito de influir na decisão
judicial. Essa visão moderna, aliás, está
estampada no art. 9º do CPC/2015: “Não
se proferirá decisão contra uma das partes
sem que esta seja previamente ouvida.”
Instaurado o IDPJ e levado à conclusão do
juiz, este suspenderá o curso do processo,
salvo se requerida a instauração já na
petição inicial (art. 134, §3º). Trata-se de
regra de fácil compreensão.
Se a citação dos sócios ocorrer junto com a
citação de todos os réus originais da
demanda (porque o incidente foi instaurado já na petição inicial), não há necessidade de suspensão do processo, pois todos
os réus estarão na mesma fase processual.
Citados os sócios (na desconsideração
regular) ou citada a pessoa jurídica (no
caso da desconsideração inversa), estes

devem contestar não apenas a própria
impugnação, mas também todos os demais pontos da petição inicial, sob pena de
preclusão (enunciado 248, do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
Por outro lado, se os sócios forem citados
em momento posterior, suspende-se o
processo para que nenhum outro ato
processual seja praticado até que estes
sejam integrados à relação processual.Vêse aqui exemplo de suspensão imprópria
do processo, pois nem todos os atos ficarão suspensos, eis que no incidente serão
praticados atos processuais.
4.3. Fases defensiva, probatória e
decisória no IDPJ.
Uma vez citados os requeridos no IDPJ,
estes terão a oportunidade de apresentar
defesa, no prazo de quinze dias, podendo
requerer provas, se assim desejarem (art.
135). A lei não traz um nomen iuris para
esta defesa, razão pela qual entendemos
tratar-se de simples petição, cabendo ao
operador do direito batizá-la como melhor
lhe aprouver como, por exemplo, resposta
ao IDPJ, impugnação ao IDPJ ou simplesmente não chamá-la de nome algum.
Já na peça que instaura o IDPJ o requerente
pode pugnar por provas (art. 134, §4º) que
demonstrem a presença dos requisitos
configuradores da desconsideração da
personalidade jurídica, enquanto o réu
pode requerer, em sua peça de defesa (art.
135), “as provas cabíveis”. O termo “cabíveis”, aqui, deve ser interpretado de modo
extensivo, significando qualquer prova
permitida pela legislação, bem como as
provas não previstas em lei, desde que
moralmente aceitas (art. 366, CPC/2015).
Finda a fase probatória, ou não havendo
necessidade dela, o juiz profere decisão
interlocutória resolvendo o incidente (art.
136).
Da decisão interlocutória que resolve o
IDPJ, caberá agravo de instrumento (art.
1.012, IV, CPC/2015). Não se pode olvidar
que estamos diante de uma excepcional
hipótese de cabimento do agravo de instrumento pois, na nova sistemática pro-

cessual, esse recurso será cabível apenas
contra as decisões interlocutórias expressamente elencadas nos incisos do art.
1.012. As demais decisões não constantes
desse rol poderão ser impugnadas em
sede de preliminar de apelação, quando
esta for interposta (art. 1006, §1º,
CPC/2015).
Caso o incidente seja decidido no tribunal,
pelo relator, será cabível o agravo interno
(art. 136, parágrafo único), previsto no art.
1.018, do CPC/2015.
4.4. Consequências da Instauração do
IDPJ.
A fraude de execução, prevista no art.790,
do CPC/2015, é espécie do gênero alienação fraudulenta de bens, do qual também é
espécie a fraude contra credores (ou fraude
pauliana), prevista no art. 158 e no art. 159,
do CC, temas que serão abordados mais
adiante quando tratarmos da responsabilidade patrimonial em execução.
Dispõe o art. 137 que, proferida decisão
final em favor da desconsideração, as
alienações fraudulentas, por fraude de
execução, não produzirão efeitos ao
requerente do IDPJ. A regra prevista no art.
137 deve ser combinada com aquela prevista no art. 790, §3º, do CPC/2015 para
ser corretamente interpretada.
O §3º do art. 790, decreta que “nos casos
de desconsideração da personalidade
jurídica, a fraude à execução verifica-se a
partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar”. Assim,
podemos pensar em duas hipóteses distintas: (1) No IDPJ o réu original é a pessoa
jurídica, a qual se pretende afastar para
atingir seus sócios; (2) No incidente de
desconsideração inversa, o réu é o sócio
(ou sócios), o qual se busca sobrepor para
atingir a pessoa jurídica. Nessas duas situações, no momento em que o réu original é
citado, todas as alienações feitas pela
pessoa jurídica e pelos sócios serão consideradas em fraude de execução, se estiverem enquadradas em algum dos incisos do
art. 790, do CPC/2015.

Na forma do art. 137, combinado com o
art. 790, §3º, ambos do CPC/2015, as
alienações realizadas desde a citação, em
fraude de execução, serão ineficazes para o
requerente do IDPJ, o que significa que o
credor pode perseguir os bens alienados
no patrimônio do adquirente para satisfazer seu crédito. Para deixar a hipótese mais
clara, propomos o seguinte exemplo:
Fernanda é credora da pessoa jurídica
Ajax. Não tendo satisfeito o seu crédito na
data convencionada, Fernanda propõe
ação de cobrança em face da Ajax. Depois
de citada, os sócios da ré alienam todos os
seus bens para João (art. 790, IV). Mais
adiante no processo, a autora instaura
IDPJ, no qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da Ajax.
Nesse contexto, as alienações feitas à João
não produzem efeitos para Fernanda,
razão pela qual esta, na fase de executiva,
pode pedir a penhora daqueles bens que
estão no patrimônio do João.
Excelente desfecho para o capítulo que
cria o Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, o qual regula não
só o seu procedimento, mas também as
consequências da desconsideração.
Por fim, dispõe o art. 1.062, do CPC/2015
que o procedimento do IDPJ é aplicável aos
Juizados Especiais Cíveis. Novo acerto do
legislador, pois o incidente de desconsideração é único em toda a legislação brasileira, devendo ser aplicado a todos os processos e procedimentos nos quais se pretenda.

*ALEXANDRE FLEXA
Advogado. Pós-graduado em
Direito pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV. Coautor do livro
Novo Código de Processo Civil:
Temas inéditos, mudanças e
supressões, Ed. JusPodivm.
Coautor do livro Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil, Ed. Forense.Coautor do
livro Novo Código de Processo
Civil: Análise Doutrinária. Ed.
Contemplar. Professor dos
cursos de pós-graduação em
Direito Processual Civil da
Fundação Getúlio Vargas – FGV,
da Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro –
EMERJ e PUC-Rio.
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NOTA INFORMATIVA | RESPONSABILIDADE CIVIL

Sergio Ruy Barroso de Mello
Sócio-fundador e Membro do Conselho
de Pellon & Associados
sergiom@pellon-associados.com.br

Ineficácia Jurídica da
Circular Nº541/2016 sobre D&O
A Circular Susep nº 541, de 14/10/2016, que
estabeleceu diretrizes gerais aplicáveis aos
seguros de Responsabilidade Civil na modalidade D&O, é inócua e apresenta vício formal
incorrigível, em clara afronta ao texto da Lei nº
9.784/1999, em especial ao seu artigo 34, que
consagra a efetiva participação popular no
processo de tomada de decisão administrativa,
justo porque o texto é distinto daquele objeto de
audiência pública, ou seja, surpresa vedada no
âmbito do devido processo legal.
Ademais, o teor da Circular mencionada, ao criar
barreiras de difícil superação para a boa e
regular operação do setor de seguros, prejudica
i) ao Governo Federal, com a forte perda de
impostos e arrecadação; justo pela inevitável
diminuição de comercialização dessa modalidade; ii) aos Consumidores, que deixarão de obter
as coberturas por eles desejadas e contratadas
desde os primórdios desse tipo de seguro no
país; iii) aos corretores de seguro e resseguro,
que perderão significativa massa de comissionamento em decorrência do fatal decréscimo de
prêmios que a circular provocará no seguro
D&O; e iv) aos seguradores e resseguradores,
com a perda de receita pela impossibilidade de
distribuição do seguro D&O, não obstante a
forte demanda dos consumidores de tão
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imprescindível modalidade, já que as dificuldades cridas levarão à sua inevitável contratação
em outros países, com impactante perda de
prêmio por aqui.
A proibição de apólice específica com cobertura
para custos de defesa aos Fundos de Pensão
afastará cerca de 400 Entidades de previdência
Complementar e 4.000 Institutos de Previdência
desse tipo de seguro. Outra proibição sem
justificativa é a de contratação por pessoa física,
o que acarreta restrição ao direito dos executivos
de acesso ao produto independente da empresa
(pública, privada ou mesmo entidade de previdência) em que esteja exercendo cargo de
direção. A norma proíbe ainda a venda do D&O
para Companhias Brasileiras de Capital Aberto
com valores mobiliários negociados em Bolsas
de Valores Nacionais e Internacionais. Tal
medida, segundo cálculos do mercado, pode
impactar em redução imediata de 50% dos
prêmios pois são cerca de 600 empresas
atualmente no país nessas condições.
Enfim, por esses e por muitos outros motivos
que, infelizmente, não cabem neste espaço,
espera-se que a Susep suspenda os efeitos
jurídicos da Circular nº 541/2016, o mais breve
possível.

NOTA INFORMATIVA | TRIBUTÁRIO

Nijalma Cyreno Oliveira
Tributário
Sócio e Membro do Conselho de Pellon & Associados
nijalma.cyreno@pellon-associados.com.br

BEPS-Troca Internacional de Informações Fiscais
e a Regulamentação pelo Fisco Brasileiro
No apagar das luzes de 2016, em 29 de
dezembro, a Receita Federal do Brasil –
RFB - fez publicar as Instruções Normativas – IN – nºs. 1.680 e 1.681, as quais
tratam, respectivamente, sobre (I) a identificação das contas financeiras em conformidade com o denominado Padrão de
Declaração Comum (Common Reporting
Standard - CRS); e (II) a Declaração País-aPaís (DPP).
As mencionadas IN´s decorrem da Convenção Multilateral sobre Assistência
Mútua Administrativa em Assuntos Fiscais
(Convenção Multilateral – CML), assinada
pelo Brasil, e aprovada pelo Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº 105, publicado em 15 de abril de 2016.
Dentre outras disposições, a CML prevê a
troca automática de informações entre os
Fiscos dos mais de cem países signatários,
cujos critérios para tal intercâmbio encontram-se previstos em Acordo Multilateral

de Autoridades Competentes sobre Intercâmbio de Relatórios País-a-País (Multilateral Competent Authority Agreement MCAA).
Todas estas medidas são resultantes de um
movimento internacional iniciado há
alguns anos para uma maior transparência
fiscal, conduzido no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico – OCDE, visando ao combate
dos planejamentos internacionais agressivos e aos denominados paraísos fiscais, e
também como ferramenta para um combate de maior espectro: aos crimes de
terrorismo; contrabando de armas; tráfego de drogas; corrupção ativa e passiva;
dentre outros; tendo sido desenvolvido
um plano de medidas, dividido em 15
ações concretas, denominado de BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting).
Nesse contexto, restava ao Fisco brasileiro
normatizar internamente, aos contribuin-

tes aqui domiciliados, as obrigações acessórias decorrentes destas normas internacionais.
Assim, a IN RFB nº 1.680/16 definiu, ao
tratar do CRS, as pessoas obrigadas a prestar informações, quais são elas e os respectivos prazos de apresentação, bem como
os procedimentos de diligência a serem
observados pelo Fisco e pelas pessoas
obrigadas a este dever acessório na prestação, coleta e troca das informações.
Considerando que já existia um instrumento utilizado para prestação e recebimento
de informações financeiras de brasileiros e
de cidadãos americanos (e-Financeira),
em decorrência do tratado específico
assinado entre Brasil e Estados Unidos
para troca de informações (Foreign
Account Tax Compliance Act - FACTA),
formalizado pelo Decreto nº 8.506/15, a IN
RFB nº 1.680/16 adotou a mesma ferramenta para o CRS.
Pellon & Associados
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IN RFB nº 1.571/15
A e-Financeira encontra-se prevista e regulada na IN RFB nº 1.571/15, cujo art. 4º traz
o rol de pessoas obrigadas ao seu preenchimento e apresentação, dentre as quais, as
pessoas jurídicas autorizadas a estruturar
e comercializar planos de benefícios de
previdência complementar e Fundos de
Aposentadoria Programada Individual
(Fapi); e as sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos
de seguros de pessoas, as quais se sujeitarão também, por conseguinte, ao CRS e
às disposições contidas na norma que o
regula (IN RFB nº 1.680/16).

previsto na IN RFB nº 1.422/13, ou seja,
até o último dia útil do mês de julho do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira.
Assim, a primeira DPP, relativa ao anocalendário 2016, deverá ser entregue até o
dia 31 de junho do presente ano.
É óbvio que este afluxo de informações ao
Fisco brasileiro, aliado ao intercâmbio de
informações da mesma natureza com
outros países deve levar a um incremento
da fiscalização e da autuação por parte da
RFB em face de contribuintes atingidos
pelas medidas que apresentem insubsistências em suas operações no Brasil e no
exterior.

IN RFB nº 1.681/16
Por seu turno, a IN RFB nº 1.681/16 criou a
Declaração País-a-País (DPP) - mais conhecida nos outros países como Country-byCountry Report (CbC) -, da qual deverão
constar informações sobre as empresas
integrantes de grupos multinacionais cujo
controlador final seja residente no Brasil, e
cuja receita consolidada total seja igual ou
maior do que 2,26 bilhões de Reais no ano
anterior ao da Declaração.
Dentre outras informações que deverão
constar da DPP, encontram-se: a lista de
países e jurisdições (não são países, mas
possuem autonomia tributária) nos quais o
grupo opera; a localização de suas atividades; a alocação global de renda; os valores
de receitas totais recebidas, de partes
relacionadas e de partes não relacionadas;
os impostos pagos e devidos; o lucro (ou
prejuízo) auferido antes do imposto de
renda; capital social; lucros acumulados;
número de empregados; identificação de
todas as empresas integrantes do grupo e
as respectivas atividades econômicas que
desempenham.
Periodicidade
A DPP terá periodicidade anual e sempre
se reportará aos dados do ano fiscal encerrado imediatamente anterior, devendo ser
entregue no mesmo prazo previsto para o
preenchimento da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) e sua transmissão ao Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped)

10

Pellon & Associados

Dentro do contexto aqui tratado, recomendamos que as empresas alcançadas
por tais normas procedam a um criterioso
exame de suas operações, estruturas e
atividades no Brasil e no exterior, visando
identificar possíveis contingências a fim de
reduzir a exposição e vulnerabilidade a
questionamentos por parte das autoridades fiscais.
Cabe-nos alertar também quanto à necessidade da perfeita compreensão e manuseio dessas obrigações acessórias, pois o
não cumprimento das mesmas, ou o seu
atendimento parcial, omisso, ou errôneo
suscita a imposição de pesadas multas.
A título ilustrativo, registre-se que a DPP
entregue com omissão, informação inexata ou incompleta acarreta a multa equivalente a 3% de cada valor omitido, inexato
ou incompleto, lembrando que tal dever
acessório aplica-se a grupos cuja receita
consolidada total seja igual ou maior do
que 2,26 bilhões de Reais no ano anterior.
A lista atualizada de países signatários de
acordos internacionais de troca de informações com o Brasil pode ser obtida na
página da OCDE na internet.
A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entendeu, em decisão unânime, que
não incide IPI sobre carga roubada ou
furtada.
__________________________________

Taxa SUSEP
Portaria MF nº42/2017
Redução de Valores
e Restituição de
Montantes Pagos
no Passado
Dentro do pacote de medidas adotadas
pelo Governo Federal em 2015, no que se
convencionou denominar de “ajuste fiscal”, houve majoração da carga tributária
imposta aos contribuintes.

STJ afasta IPI
de carga subtraída
A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) entendeu, em decisão unânime, que
não incide IPI sobre carga roubada ou
furtada.
De acordo com o STJ, a saída de mercadoria do estabelecimento, sem que se concretize a operação mercantil em decorrência do roubo ou furto do produto, antes da
entrega ao adquirente comprador, não
configura fato gerador de IPI.
A decisão foi proferida nos autos de ação
ordinária promovida por contribuinte que
teve auto de infração lavrado contra si, no
qual a Receita Federal do Brasil pretendeu
exigir IPI relativo à saída de produtos de
sua fábrica em São Paulo, com destino a
Mato Grosso, os quais foram roubados
durante o trajeto.
Ora, tendo ocorrido fato que impeça a
concretização da operação de saída do
produto industrializado, ou seja, a entrega
do produto ao adquirente, como, no caso,
o roubo das mercadorias, não há também,
por conseguinte, a concretização da hipótese de incidência do IPI.
Registre-se que, tanto na primeira instância, como na segunda, o pleito do contribuinte fora negado, adotando-se a posição
defendida pela Fazenda Nacional, segundo

a qual, ocorre o fato gerador do imposto,
ainda que não tenha sido consumada a
entrega da mercadoria, pois conforme o
art. 46, inc. II, do CTN, bastaria a saída do
produto do estabelecimento para se configurar a incidência do IPI.
Contudo, no Recurso Especial manejado
pelo contribuinte, o STJ reformou a decisão
sob principal argumento da necessidade
de efetivação do negócio mercantil (entrega do produto ao adquirente), como pressuposto do fato gerador (e da base de
cálculo) do IPI, o qual não verificou no caso
concreto em razão do roubo das mercadorias.
Segundo o entendimento firmado no STJ,
não se deve confundir o momento temporal da hipótese de incidência do IPI com o
fato gerador desse imposto, o qual consiste na realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de produtos
industrializados.
Assim, a mera saída do produto do estabelecimento industrial não é suficiente para
caracterizar o fato gerador do IPI, representando apenas o momento temporal da
hipótese de incidência, sendo mandatória
a efetivação da operação mercantil subsequente para que haja a incidência do
imposto. Fonte: STJ

No contexto desse arrocho tributário, foi
publicada em 22 de julho de 2015, a Medida Provisória (MP) nº 685, cujo art. 14
autorizou o Poder Executivo a atualizar
monetariamente o valor de 07 (sete) taxas
de fiscalização cobradas por órgãos e
autarquias federais, dentre as quais, a taxa
de fiscalização dos mercados de seguro e
resseguro cobrada pela Superintendência
de Seguros Privados (Taxa SUSEP), prevista
no art. 48 da Lei nº 12.249/2010.
Segundo dados divulgados à época pela
imprensa, somente a atualização monetária dessas taxas renderia aos cofres da
União algo em torno de R$ 500 milhões de
receita adicional ao orçamento federal em
2015, e mais R$ 1,4 bilhão em 2016.
Posteriormente à edição da MP nº 685/15,
a então Presidente da República editou o
Decreto nº 8.510, de 31 de agosto de 2015,
autorizando que a atualização monetária
da Taxa SUSEP fosse fixada por ato do
Ministério da Fazenda (MF), que editou
com este fim a Portaria MF nº 706, publicada em 01º de setembro de 2015.
Tal Portaria trouxe a nova tabela de
enquadramento e de valores da Taxa
SUSEP, os quais sofreram atualização
monetária de 38,56%, correspondente à
variação do IPCA-Geral no período compreendido entre Junho de 2010 (data do
último aumento da Taxa) e Junho de 2015.
Ocorre, contudo, que o art. 14 da MP nº
685, o qual autorizava o Poder Executivo
a promover atualização monetária da Taxa
Pellon & Associados
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SUSEP, sofreu alteração no Congresso Nacional durante o processo de conversão da
MP em Lei.
Além de ter sido renumerado para art. 8º,
foram acrescidos dois parágrafos ao caput.
O parágrafo primeiro previu que a primeira
atualização monetária da Taxa ficaria limitada a 50% do índice oficial utilizado desde a
instituição da taxa.
Por seu turno, o parágrafo segundo previu a
possibilidade do contribuinte vir a requerer
a restituição do valor pago em excesso a
título de Taxa SUSEP, caso o Poder Executivo
tivesse atualizado os valores do tributo sem
a observância da limitação prevista no
parágrafo primeiro (50% do índice oficial
utilizado na primeira atualização da Taxa).
Estas alterações foram aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pela então
Presidente da República, resultando na
publicação da Lei nº 13.202, em 09 de
dezembro de 2015.
Observe-se que a Portaria MF nº 706/15
entrou em vigor na data de sua publicação,
ocorrida em 31 de agosto de 2015, passando a ser exigida para os recolhimentos do 4º
Trimestre de 2015 em diante, tendo sido
aplicado, repita-se, 38,56% como índice de
atualização monetária da Taxa SUSEP, correspondente à variação integral do IPCAGeral no período compreendido entre
Junho de 2010 (data do último aumento da
Taxa) e Junho de 2015.
Como se vê, os novos valores da Taxa SUSEP
divulgados no Anexo da Portaria MF nº
706/15 não respeitaram a limitação imposta pelo § 1º do art. 8º da Lei nº 13. 202/15
(50% do índice de atualização), até porque,
quando publicada, em 31/08/15, tal limite
não existia, pois somente adveio com a
publicação da Lei nº 13.202, em 09/12/15.
Somente agora, transcorrido mais de um
ano da publicação da Lei nº 13.202/15,
é que este dúbio e conflituoso cenário
imposto ao mercado segurador foi corrigido, na presente data (30 de janeiro de
2017), com a publicação da Portaria MF
nº 42/2017.
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A citada norma reconhece que a Portaria
MF anterior (nº 706/15) aplicou o IPCA
verificado entre a data do último aumento
da Taxa SUSEP (Junho de 2010) e Junho de
2015 (38,56%) sem observar a limitação de
50% prevista no § 1º do art. 8º da Lei nº
13.202/15, o que resultaria em um percentual de atualização de 19,28%.
E por consequência:
a) Divulga novos valores reduzidos da Taxa
SUSEP e das respectivas faixas de margem
de solvência, nos termos da Tabela constante do Anexo I da Portaria, atualizados
pelo percentual correto (19,28%), nos
termos do § 1º do art. 8º da Lei nº 13.
202/15;
b) Prevê aplicação retroativa da Tabela
constante do Anexo I, contendo os valores
reduzidos, desde a publicação da Lei nº
13.202/15, ocorrida em 09 de dezembro
de 2015;
c) Reconhece o direito de restituição dos
contribuintes que recolheram indevidamente valores de Taxa SUSEP pela tabela
anterior, incorretamente atualizada, nos
termos do § 2º do art. 8º da Lei nº
13.202/15, para os fatos geradores ocorridos a partir de 09 de dezembro de 2015;
d) Revoga a Portaria MF anterior (nº
706/15).
A nova Portaria MF nº 42/2017 entrou em
vigor no dia 13 de fevereiro de 2017.
Diante de todo o exposto, recomendamos
aos nossos clientes e colaboradores que
reexaminem os recolhimentos efetuados a
título de Taxa SUSEP a partir de 09 de
dezembro de 2015, em cotejo com os
novos valores do tributo e das faixas de
solvência divulgadas no Anexo I da Portaria MF nº 42/2017, a fim de identificarem
os valores indevidamente recolhidos e
adotarem os procedimentos de restituição
dos mesmos.

Portaria MF nº 42/2017
...recomendamos aos
nossos clientes e
colaboradores que
reexaminem os
recolhimentos efetuados
a título de Taxa SUSEP
a partir de 09 de
dezembro de 2015, em
cotejo com os novos
valores do tributo e das
faixas de solvência
divulgadas no Anexo I
da Portaria MF nº
42/2017...

NOTA INFORMATIVA | CONSULTORIA

Fernanda Misse Camilo
Consultoria
Sócia de Pellon & Associados Advocacia
fernanda.camilo@pellon-associados.com.br

Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
Advogados e a Teoria da Perda de uma chance
Por mais diligente e zelosa que possa ser
atuação do profissional, em todas as profissões, estamos sujeitos a falhas. Por conta
disso, ninguém está isento de gerar situações que culminem com erros que podem
gerar uma perda ou um dano a terceiro e/ou
clientes.
Assim, há várias seguradoras que oferecem
em seu portfólio o Seguro de Responsabilidade Civil Profissional ou também conhecido como E&O (errors and omissions).
Estes Seguros visam justamente a garantir
indenização a essas perdas e/ou danos
causados a outrem, desde que não sejam
danos ou perdas decorrentes de atos dolosos.
Os Seguros de Responsabilidade Civil Profissional estão cada dia mais em evidência e
trazendo diversos aspectos a serem observados pelas seguradoras na regulação de
um sinistro.
Atendo-nos em especial a responsabilidade do advogado, é necessário ressaltar que

este aceitando o patrocínio de uma causa,
assume uma obrigação que apesar de
contratual, é uma obrigação de meio. Ou
seja, de empreender sua máxima atenção,
diligência e técnica para cumprir sua obrigação profissional, mas jamais deve assumir uma obrigação de resultado, qual seja,
de ter êxito na causa, de absolver o acusado.

ao dizer que a responsabilidade pessoal do
profissional liberal será apurada mediante a
verificação de culpa3.
Algumas situações, tais como, (i) perda do
prazo para recorrer, (ii) perda do prazo para
contestar ou ainda (iii) a falta de comparecimento em audiência, são fatos que configuram o fato gerador e deflagram o sinistro,
permitindo, uma reclamação do cliente
lesado (ou terceiro) e, consequentemente,
podem gerar o dever de indenizar.

Walter A. Polido1 , em sua obra de Seguros
de Responsabilidade Civil diz acertadamente que:
“o advogado é um prestador de serviços como qualquer outra categoria e
enquadra-se nesta condição, nos ditames do CDC e também naqueles pertinentes ao CC/2002”

Assim, para se mensurar o dano e atender a
finalidade da responsabilidade civil, tem-se
aplicado para os casos de responsabilidade
civil do advogado a teoria da perda de uma
chance.

Por sua vez o Código Civil, consagrou a
teoria subjetiva2. Desta forma, para responsabilização do advogado, o cliente lesado
terá que provar a culpa profissional deste,
sob uma das seguintes modalidades: negligência, imprudência ou imperícia. O Código
de Defesa do Consumidor também, é claro

Os principais estudos feitos sobre o tema
“perda de uma chance” vêm da França e da
Itália. Na França os primeiros estudos
foram feitos aplicando-se responsabilidade
civil em casos envolvendo médicos e hoje
amplamente aplicada no campo empresarial, dentre outros.

1Polido. Walter A. Seguros de Responsabilidade Civil – Manual Prático e Teórico. Curitiba, Editora Juruá.2013. p.1030.
2Código

Civil. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.3Código de Defesa do Consumidor. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(...)
3 § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
(...)

Pellon & Associados

13

Os Tribunais aqui no Brasil vêm acolhendo os
pedidos de indenização pela perda de uma
chance quando for possível fazer a prova de
uma probabilidade de obtenção do resultado esperado, ou seja, para que se possa falar
em reparação pela perda de uma chance
como dano passível de ser indenizado.
No exame da perda de uma chance, segundo
os dizeres de Silvio Venosa4, a doutrina aconselha efetuar um balanço das perspectivas
contra e a favor da situação do ofendido. Da
conclusão resultará a probabilidade do
ressarcimento. Trata-se então do prognóstico que se colocará na decisão. Nesta mesma
linha, não se deve admitir a concessão de
indenizações por prejuízos hipotéticos, vagos
ou gerais.
Se a possibilidade frustrada é vaga ou meramente hipotética, a conclusão será pela
inexistência de perda de oportunidade.
Assim, a “chance” deve ser devidamente
avaliada quando existe certo grau de probabilidade, um prognóstico de certeza. Ainda
segundo Venosa5: “O julgador deverá estabelecer se a possibilidade perdida constituiu
uma probabilidade concreta, mas essa apreciação não se funda no ganho ou na perda
porque a frustação é aspecto próprio e caracterizador da “chance””.
Interessante trazer aqui um dos fundamentos de uma decisão do STJ sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance:
RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. PERDA DE
PRAZO POR ADVOGADO. TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE. DECISÃO
DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL NA QUESTÃO
PRINCIPAL QUE ANALISOU AS
PRÓPRIAS RAZÕES RECURSAIS,
SUPERANDO A ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE. DANO MORAL
INEXISTENTE.
(...)
2. Em caso de responsabilidade de
profissionais da advocacia por condutas
apontadas como negligentes, e diante
do aspecto relativo à incerteza da vanta-

gem não experimentada, as demandas
que invocam a teoria da "perda de uma
chance" devem ser solucionadas a
partir de detida análise acerca das reais
possibilidades de êxito do postulante,
eventualmente perdidas em razão da
desídia do causídico. Precedentes.
3. O fato de o advogado ter perdido o
prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não
enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de
uma chance, fazendo-se absolutamente
necessária a ponderação acerca da
probabilidade - que se supõe real - que a
parte teria de se sagrar vitoriosa ou de
ter a sua pretensão atendida.
(...)
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 993.936 - RJ
(2007/0233757-4). Relator MINISTRO
LUIS FELIPE SALOMÃO. Data do Julgamento 27/03/2012
Mas um dos casos em que melhor se aplicou
a teoria da perda de uma chance foi o caso
do Show do Milhão. Neste processo, a autora
da ação, chegou à pergunta do milhão, no
entanto, achou por bem não responder, por
entender que não existia resposta correta,
assim pleiteou na ação exatamente o valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
que, segundo ela, deixara de ganhar em
razão da questão erroneamente formulada
pelo réu. A sentença de primeira instância
acolheu a teoria da responsabilidade civil
pela perda da chance e concedeu o pedido
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Porém, embora aplicando a referida teoria, o
juiz fixou equivocadamente a indenização,
pois levou em conta não a possibilidade de a
autora acertar a resposta da pergunta e
ganhar o prêmio total, mas, a própria chance, ou seja, o resultado esperado.
O Supremo Tribunal de Justiça reformou a
decisão, aplicando de forma correta a teoria
da responsabilidade civil pela perda de uma
chance, entendendo que as chances matemáticas que a autora tinha de acertar a
resposta da pergunta do milhão, se formulada a questão corretamente, eram de 25%.

Desta forma, reduziu a condenação para R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil).
Diz um trecho do acórdão6 que melhor
traduz a aplicabilidade do tema:
(....)
Destarte, não há como concluir, mesmo
na esfera da probabilidade, que o
normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Falta, assim,
pressuposto essencial à condenação da
recorrente no pagamento da integralidade do valor que ganharia a recorrida
caso obtivesse êxito na pergunta final,
qual seja, a certeza - ou a probabilidade
objetiva - do acréscimo patrimonial
apto a qualificar o lucro cessante. (...)
A quantia sugerida pela recorrente (R$
125.000,00 cento e vinte e cinco mil
reais) - equivalente a um quarto do
valor em comento, por ser uma “probabilidade matemática" de acerto de
uma questão de múltipla escolha com
quatro itens) reflete as reais possibilidades de êxito da recorrida (...)
No caso da aplicação desta teoria nos Seguros RC Profissional Advogados, é importante
sempre destacar que o valor da indenização,
nunca será o valor do êxito da demanda, pois
não é correto imputar aos advogados uma
obrigação de resultado, assim, o que se
reputa nessa responsabilização é uma probabilidade perdida em razão de uma conduta
de desídia aplicada ao advogado.
Em razão disso, no Seguro RC Profissional Advogado, quando configurada a conduta e
os pressupostos de responsabilização, é
preciso ainda que a análise da Seguradora
leve em consideração todos os nuances
envolvidos, em especial a culpa e o nexo
causal da conduta do advogado com o fato
gerador, as chances de êxito do processo,
que devem ser reais, para que se apure o
valor de indenização e para que se chegue a
finalidade proposta, qual seja: reparar a
perda e/ou dano cumprindo o objetivo do
Seguro.
Referências. Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2010.
Venosa, Silvio de Salvo. Direito Civil – Responsabilidade
Civil, 5ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2005.

4Venosa, Silvio de Salvo. Direito Civil – Responsabilidade Civil, 5ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2005.p. 272.
5Op. cit. p. 273.
6Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL Nº 788.459 - BA (2005/0172410-9) RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES. EMENTA RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA OPORTUNIDADE. 1. O questionamento, em programa de perguntas e
respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido
pelas instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir
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Clipping
SUSEP SUSPENDE EFEITOS DE CIRCULAR
QUE ALTERA SEGURO D&O
Em norma publicada na edição de 24 de
fevereiro do Diário Oficial da União, a Susep
suspendeu os efeitos da Circular 541, de 17
de outubro de 2016, que estabelece diretrizes gerais aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil de diretores e administradores de pessoas jurídicas (seguro de RC D&O).
De acordo com a publicação, essa suspensão irá vigorar pelos próximos 90 dias. Dessa
forma, o mercado terá prazo até o final de
maio para ajustar seus produtos aos dispositivos daquela circular. Fonte: CQCS e Roncarati

UM OLHAR DIFERENTE PARA O
CRESCIMENTO
Robert Bittar ressalta a resiliência do setor
de seguros, que manteve índices encorajadores em 2016 Nada de pessimismo nem
previsões alarmistas. O setor de seguros
desafia a maré recessiva e resiste às turbulências no cenário econômico. Em 2016, o
mercado registrou crescimento nominal de
9,2% em volume de prêmios. O resultado foi
muito além da variação do PIB, cuja expressão real (descontada a inflação) fechará em
queda pelo segundo ano consecutivo. Esse
desempenho é ainda mais significativo em
um período marcado pelo aprofundamento
da crise política e econômica, que resultou
no encolhimento de importantes áreas da
economia, como comércio e indústria.

Mesmo que altamente dependente dos
níveis de emprego e renda, o setor de seguros mostrou resiliência e manteve índices
encorajadores que, somados ao crescimento de exercícios anteriores, configuram uma
década de alto desempenho. Mas o bom é
inimigo do ótimo. Por conta dos entraves à
penetração dos seguros na economia, perdeu-se a chance de uma expansão mais
robusta e a possibilidade de ofertar produtos mais em linha com as necessidades do
consumidor.
A morosidade legislativa e a insensibilidade
do Governo quanto a esses aspectos mostram que o Poder Público ignora a contribuição socioeconômica do setor, propiciada
por reservas técnicas de quase R$ 1 trilhão
em poupança interna de longo prazo, aplicada em títulos do Tesouro. Esse quadro é
agravado pelo excesso regulatório e pela
burocracia, que oneram as operações e
encarecem o produto final para o segurado.
No agregado, portanto, a indústria de seguros vai bem. Mas como fica a intermediação
com o consumidor? E o que dizer do corretor de seguros, o principal canal de distribuição do mercado? A luz amarela acendeu.
Isso porque a expansão setorial foi encorpada pelo desempenho dos produtos de acumulação com distribuição bancarizada, em
que os corretores pouco atuam. É o caso dos
planos de previdência, cuja arrecadação
aumentou 18,7% em 2016 na comparação
com o ano anterior.
Outros segmentos não tiveram o mesmo
desempenho. Em volume de prêmios, o

ramo automóvel caiu 2,4% em termos nominais no acumulado de 2016. Descontandose a inflação média de 8,7% no período, isso
significou perda de 10,2% em relação a
2015. Já os produtos de risco dos seguros de
pessoas cresceram somente 4,6%, enquanto os de seguros de danos apenas 1,2%. Ou
seja, o resultado global do setor é motivo de
comemoração, mas há muito o que progredir quando se trata de seguro de riscos – e
não de acumulação.
A força de trabalho tem três motivos de
preocupação: a perda da produtividade em
razão do decréscimo de prêmios, a elevação
constante dos custos operacionais e a pulverização da massa de clientes no ambiente de
maior concorrência. Existem, hoje, cerca de
100 mil corretores no Brasil, dos quais quase
30 mil são pessoas jurídicas que estariam
com a sobrevivência econômica ameaçada,
se não fosse pela adesão ao Supersimples.
Em meio ao cenário de incertezas, o horizonte começa a se abrir, uma vez que o Governo parece compromissado com a redução do déficit fiscal e a liberação dos investimentos, essenciais para a recuperação da
economia.
Ao longo das últimas décadas, o setor de
seguros foi capaz de reconhecer e remover
os entraves que barravam seu desenvolvimento. A crise é o momento certo para a
reorientação do mercado, que tem muito
espaço para se desenvolver. Ou seja, há
boas razões para manter o otimismo. Fonte:
Robert Bittar, presidente da Escola Nacional
de Seguros
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SUSEP APROVA DELIBERAÇÕES DE
SEGURADORAS
Portaria da Superintendência de Seguros
Privados, publicada na edição de 16 de
fevereiro no Diário Oficial da União aprovou deliberações tomadas pelos acionistas
de Itaú Seguros S.A. e IU Seguros S.A., ambas com sede na cidade de São Paulo – SP.
Entre outras, a cisão parcial do patrimônio
de Itaú Seguros S.A. com versão da parcela
cindida composta da carteira de seguros de
pessoas coletivo para IU Seguros S.A., nos
termos do protocolo e justificação de cisão
parcial celebrado em 30 de novembro de
2016; E ainda: redução do capital social de
Itaú Seguros S.A. em R$ 138.331.500,00,
passando para R$ 3.629.083.607,01, representado por 187.410.362 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 182.564.408
ordinárias e 4.845.954 preferenciais; Também aumento do capital social de IU Seguros S.A. em R$ 138.331.500,00, elevando-o
para R$ 153.332.000,00, representado por
185.429.592.595 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Prevê ainda o grupamento das 185.429.592.595 ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, representativas do capital
social de IU Seguros S.A., na proporção de
1000 ações para formar uma ação, passando o capital social a ser representado por
185.429.592 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal; e confirma a alteração
do artigo 3° e consolidação dos estatutos
sociais de Itaú Seguros S.A. e IU Seguros S.A.
A portaria, assinada pelo superintendente
da Susep, Joaquim Mendanha de Ataídes,
está em vigor desde a data de sua publicação no D.O.U. Fonte: Cnseg
SUSEP PODE MUDAR PRAZO PARA
GUARDA DE DOCUMENTOS
A Susep criou um Grupo de Trabalho para
estudar e propor a revisão da atual regulamentação que dispõe sobre os prazos para
guarda de documentos e armazenamento
de dados dos mercados supervisionados,
incluindo corretores de seguros.
A autarquia estabeleceu o prazo de 180
dias, prorrogáveis por igual período, para a
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conclusão dos trabalhos. O grupo é composto pelos servidores da Susep Iná Yamada,
que coordenará os trabalhos, Mauro Vicari
Zonzini, Luiz Akio Kawai, Marília dos Santos
Perillo, e Antonio Seizi Morisue, na condição
de coordenador suplente. O coordenador
do Grupo de Trabalho deverá se reportar à
Diretoria de Supervisão de Conduta –
DICON. Fonte: CQCS
EMPRESAS DE PETRÓLEO DEVEM
INVESTIR US$ 1,87 BI AO ANO EM
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
As empresas do setor de petróleo e gás
devem investir US$ 1,87 bilhão por ano, até
2018, em segurança cibernética e gestão de
riscos, conforme estudo da Marsh & McLennan Companies com a Swiss Re. A despeito
da Lava Jato, o montante reflete as mudanças na gestão das companhias, em especial
à automatização do Sistema Digital de Supervisão e Controle (SDSCs).
O levantamento foi feito junto a empresas
de 40 países membros do Conselho Mundial
de Energia, incluindo o Brasil, e será divulgado globalmente hoje. Fonte: Estadão
CONHEÇA A REGIÃO QUE SE DESTACOU
NO MERCADO EM 2016
Dados estatísticos da Cnseg sobre a distribuição da arrecadação do mercado por
região geográfica indicam que a Região Centro-Oeste foi a única a aumentar a sua participação na receita global, certamente “puxada” pelo agronegócio, um dos raros segmentos que estão passando praticamente incólumes pela instabilidade na economia.
Segundo o levantamento, a fatia correspondente ao Centro-Oeste no faturamento do
setor subiu de 7,3% para 7,8% entre dezembro de 2015 e o mesmo mês, no ano passado. Já no Sudeste, houve queda de 63,3%
para 63% entre os dois períodos comparados, variação irrisória e quase imperceptível
diante da forte concentração dos negócios
nessa região.
No Sul, outra queda, mas igualmente minúscula, de 16,4% para 16,2%; enquanto no
Nordeste, a percentual baixou de 11% para
10,7% e, no Norte, de 2,1% para 1,9%.
Fonte: CQCS

SMARTPHONES SÃO CULPADOS
POR SEGUROS DE CARRO CUSTAREM
MAIS CARO
Existe uma relação direta entre o aumento
de uso de smartphones ao volante, o aumento de incidentes fatais de trânsito e o
aumento dos seguros nos EUA. Isso é o que
concluiu uma pesquisa conduzida pela State
Farm Mutual Automobile Insurance Co. em
2015. Dentre as pessoas entrevistadas, 36%
admitiram usar os smartphones enquanto
dirigem e 29% disseram que acessam a
internet atrás do volante. Isso é ainda mais
grave no caso das pessoas entre 18 e 29
anos. 64% dos jovens dessa faixa etária
responderam que mandam mensagens
enquanto dirigem e 54% disseram usar a
internet na direção.
Como aponta o The Wall Street Journal, o
número de incidentes de trânsito fatais
cresceu 7,2% em 2015, de acordo com a
entidade National Highway Traffic Safety
Administration. Já a organização sem fins
lucrativos National Safety Council sugeriu
que essa estatística aumentou em mais 6%
em 2016.

Outro detalhe importante é que as estatísticas dos incidentes causados por motoristas
que dirigiam usando smartphones muito
provavelmente são menores do que a realidade. Afinal, geralmente os acidentados
não admitem terem utilizado o dispositivo
ao volante ou simplesmente não há como
provar isso.
Informações do Insurance Information
Institute indicam que os custos de seguros
de automóveis cresceram em todos os anos
desde 2009. A reportagem do The Wall
Street Journal ainda conclui que essa tendência deve continuar, mesmo com os carros dos EUA ganhando mais e mais tecnologias de segurança. O resultado dessa bagunça toda? Tanto a quantidade de usuários
ativos de smartphones ao volante, de acidentes de trânsito fatais e os preços dos
seguros estão subindo juntos. Situação não
é diferente no Brasil - No Brasil, o panorama
não é nem um pouco diferente. Em 2014,
um terço de todos os acidentes de trânsito
do país foram causados por pessoas que
estavam usando o celular. Vale lembrar que,
assim como nos EUA, essa estimativa é
bastante conservadora. Segundo informações do seguro Dpvat, acontecem 1,3 milhões de acidentes ao ano relacionados ao
uso de celulares em automóveis. 80% dos
motoristas do país admitiram usar o smartphone ou alguma tecnologia que gere distração enquanto dirige. Fonte: UOL
PROJETO DE LEI SEPARA
RESPONSABILIDADES DE
SEGURADORA E CORRETOR EM
QUESTÕES CONTRATUAIS

O deputado Lucas Vergilio (SD-GO) apresentou na Câmara projeto de lei (PL 5127/16)
que veda a solidariedade passiva entre o
corretor de seguros e a sociedade seguradora em ação judicial relativa a questões contratuais. O texto altera o Decreto-lei 73/66,
que regula as operações de seguros e resseguros.
O objetivo da proposta é impedir que os
processos movidos por segurados contra as
seguradoras incluam os corretores como
polo passivo, respondendo conjuntamente
por eventuais condenações da seguradora.
Pelo projeto, a solidariedade passiva não

poderá ser invocada pelo segurado, ou
aceita pelo juiz, em ações de pagamento de
sinistros, indenizações e ressarcimentos de
valores contratuais. Também não será aceita em questões sobre o cumprimento de
condições e cláusulas contratuais firmadas,
ou sobre a intermediação do negócio. Da
mesma forma, o texto proíbe que o corretor
figure como polo passivo em ação ajuizada
pela seguradora contra segurado, sobre
questões contratuais.
A proposta deixa claro que cabe à seguradora a chamada “responsabilidade objetiva”
em questões relativas a seguros (como
pagamento de sinistros, indenizações e
ressarcimentos). Ou seja, apenas a empresa
pode ser acionada quando se tratar destes
assuntos. A seguradora também responderá sozinha por eventuais custas processuais
e honorários advocatícios decorrentes dessas ações.
O projeto resguarda, porém, o direito de
regresso da seguradora, ou seja, de ela
processar terceiros para cobrir prejuízos,
quando isso for cabível. O texto também
determina que o corredor responderá,
individualmente, em ações movidas por
segurados ou seguradoras, pelos prejuízos
efetivos que vier a causar, por culpa ou dolo
(intenção), nos atos praticados anteriormente à assinatura do contrato de seguro e
durante a vigência deste.
Segundo Lucas Vergilio, o projeto vem corrigir uma confusão que acabou contaminando
as decisões judiciais. Ele afirma que é comum o consumidor associar o corretor de
seguros à seguradora, como se o primeiro
fosse empregado da segunda. Isto acaba
fazendo com que os corretores configurem
como réus nas ações movidas pelos segurados. “Por vezes, essa compreensão equivocada chega ao entendimento de que o corretor de seguros personifica a própria sociedade seguradora, o que, de fato e de direito,
não é correto ou verdadeiro”, disse Vergilio.
“Esse absurdo jurídico vem ocorrendo, justamente com o beneplácito do Poder Judiciário.” O projeto, segundo ele, resolve de vez a
questão, separando a responsabilidade de
cada um nos assuntos relativos a seguros.
O projeto tramita em caráter conclusivo nas
comissões de Finanças e Tributação; e

Constituição e Justiça e de Cidadania. Ref:
Legislativa: PL-5127/2016. Fonte: Agência
Câmara Notícias
SUSEP: COMISSÃO DE INQUÉRITO
PROSSEGUIRÁ ATÉ PROCESSO JUDICIAL
OU ARQUIVAMENTO
Portaria 6.793/17

A Susep publicou no Diário Oficial da União,
no dia 08/02, a Portaria 6.793/17, que delega ao diretor de Organização do Sistema de
Seguros Privados da autarquia, Carlos
Alberto de Paula, a competência para o
acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Inquérito constituídas a fim de apurar as causas que levaram à decretação do Regime Especial de
Intervenção ou Liquidação Extrajudicial em
sociedades ou entidades supervisionadas e
a responsabilidade de seus administradores, seus controladores, membros dos órgãos estatutários e as pessoas naturais ou
jurídicas prestadoras de serviços de auditoria independente.
De acordo com a norma, a dissolução das
Comissões de Inquérito somente se opera,
de pleno direito, com a remessa dos autos à
autoridade competente para propor a abertura de processo judicial ou com o seu arquivamento pela Susep.
Isso se aplica às Comissões de Inquérito que,
na data de entrada em vigor da Portaria,
ainda não concluíram seus trabalhos de
apuração com a remessa dos autos à autoridade competente para propor a abertura de
processo judicial ou o arquivamento dos
autos.
Os servidores da Susep designados para
compor as respectivas comissões deverão
priorizar as atividades a elas afetas e, no
curso das suas atividades, poderão solicitar a
colaboração das demais unidades da Susep,
inclusive a assistência jurídica da Procuradoria Federal junto à autarquia, se necessário.
As avaliações de desempenho funcional dos
servidores designados para participação nas
Comissões de Inquérito deverão levar em
conta a atuação dos referidos servidores na
Comissão. Fonte: CQCS
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COMISSÃO VAI APURAR RAZÕES PARA
LIQUIDAÇÃO DA NOBRE SEGURADORA

CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL
EM DIAS ÚTEIS TAMBÉM VALE PARA
JUIZADOS

Sistema de Juizados Especiais. Esse último
dispositivo garante o uso das regras do CPC
na contagem de prazos.

A contagem de prazos processuais em dias
úteis, prevista no Código de Processo Civil
de 2015, em nada afeta a celeridade do
processo e ainda prestigia o contraditório e
a ampla defesa. Assim entendeu a 1ª Turma
do Colégio Recursal dos Juizados de Campinas (SP).

Na ação, o argumento para justificar a contagem contínua de prazos foi o de que a
regra dos dias úteis vai contra a razoável
duração do processo, além de incompatível
com o princípio da celeridade, previsto na
Lei 9.099/95. “Tal argumento não é convincente, porque é por demais sabido que
alguns dias a mais na contagem de prazos
processuais não implicam morosidade e
nem retardam o processo por tempo significativo, mas, antes disso, homenageia os
princípios do contraditório e da ampla defesa”, rebateu Hoffmann.

O entendimento foi aplicado em um processo que discutia, além de a regra a ser cumprida na contagem de prazos processuais, a
decadência da venda de um terreno. Em
seu voto, o relator da ação, juiz Ricardo
Hoffmann, afirmou que o uso de dias úteis
não resulta em morosidade ou “retarda o
processo por tempo significativo”. Os problemas apontados durante a elaboração do
CPC de 2015 como influenciadores da morosidade, continuou o relator, foram os excessos de formalismo do processo no Brasil, de
litigiosidade e de recursos.
O juiz destacou ainda que a contagem de
prazos em dias úteis já foi prevista em
diversos enunciados de entidades ligadas à
magistratura e aos juizados especiais. Citou
como exemplos o enunciado 45 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam), o enunciado 13 do
Fórum Nacional de Juízes Estaduais (Fonaje), que foi alterado posteriormente, e o
enunciado 10 do Conselho Supervisor do
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O relator ainda aproveitou para destacar
que outro argumento dos defensores dos
prazos contínuos, de que a aplicação subsidiária do CPC não é definida pela Lei
9.099/95, é inválido, pois a suposta omissão está longe de ser um entrave. “Nem se
diga, ademais, que o fato de o legislador da
Lei 9.099/95 ter abordado apenas no artigo 92 a aplicação subsidiária do CPP configuraria justificativa para a contagem de
prazos de modo contínuo (como prevê o
arti-go 798 do CPP), uma vez que, à evidência, o artigo 92 está inserido especificamente na parte criminal da lei 9.099/95,
só sendo aplicável a esta”, complementou.
Referência Processual no TJ SP: Recurso
nº1000201-43.2015.8.26.0650

A Susep instaurou Comissão de Inquérito
para apurar as causas que levaram à liquidação da Nobre Seguradora. Segundo
portaria assinada pelo superintendente da
autarquia, Joaquim Mendanha, a comissão
deverá apurar também as eventuais responsabilidades dos administradores da
seguradora e dos membros dos Conselhos
de Administração e Fiscal, se houver. A
norma estabelece o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para a conclusão dos trabalhos,
que começará a fluir a partir da data de
instalação da comissão de inquérito. Para
integrar a comissão foram designados os
servidores Ulisses de Ulhoa, José Marcelo
Puydinger dos Santos e Vinícius Antônio
Camargo Barbosa, matrícula Siape nº
1825143, cabendo ao primeiro a presidência dos trabalhos. Fonte: CQCS
SINDSEGS DE TODO O BRASIL DEVEM
ESTAR PERTO DO PODER PÚBLICO
Os sindicatos das seguradoras de todo o
país são ligados à Fenaseg, uma entidade
sindical dentro do sistema e é a ela que os
sindicatos das seguradoras de todo o país
estão ligados dando suporte e preceito
legal que a entidade nacional precisa. “Os
pre-sidentes dos SindSegs são membros do
conselho de representantes e do conselho
superior da CNSeg”, diz Mauro Batista,
presidente do SindSeg-SP.
Batista explica que os presidentes dos
SindSegs fazem uma reunião rotativa a
cada três meses em uma das sedes para
tratar de alinhamento institucional dos
sindicatos. “É o momento em que vemos
o que cada um tem feito em suas regiões e
o que pode ser aproveitado em outra
região”, explica. Ele exemplifica com a
preocupação do mercado em torno da
criminalidade. “Vários mecanismos têm
sido criados e os sindicatos têm a responsabilidade, cada um em seu estado, de
estreitar o relacionamento com os Detrans
e as secretarias de segurança”, detalha.
Nessa questão de alinhamento, ele lembra
que recentemente o SindSeg-MG fez uma
parceria com uma universidade local para
passar informações sobre seguros aos
alunos.

sse trabalho foi aproveitado por outros
estados. Em São Paulo, temos um projeto
para educar crianças do ensino fundamental, por exemplo”, descreve. Ele acrescenta
ainda que a atuação dos sindicatos
é independente e a troca de informação é
muito importante porque ajuda na propagação do seguro e também é um forma
de todos estarem informados inclusive
sobre mudanças na legislação. A próxima
reunião terá como anfitrião o sindseg NNE.
SUSEP REGULAMENTARÁ
TRANSFERÊNCIA DE RISCOS
DOS FUNDOS DE PENSÃO
A Susep publicou no Diário Oficial da União
no dia 03/03 o edital de consulta pública de
minuta de Resolução do CNSP que dispõe
sobre a transferência de riscos relacionados às entidades fechadas de previdência
complementar para as sociedades seguradoras autorizadas a operar em seguro de
pessoas e sobre os correspondentes planos de seguro e de pecúlio. De acordo com
a autarquia, os interessados poderão encaminhar, nos próximos 15 dias, os seus
comentários e sugestões, por meio de mensagem eletrônica dirigida ao endereço
cgcom.rj@susep.gov.br, devendo ser utilizado quadro padronizado específico, disponível na página da Susep na Internet
(http://susep.gov.br) A minuta também
está disponível na página da autarquia para
fins de ciência e, se for o caso, para apresentação de comentários e sugestões.
MINISTRO DO STJ FAZ PALESTRA DE
ABERTURA NO CONGRESSO
DA AIDA
XI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO
DE SEGURO E PREVIDÊNCIA
O XI Congresso Brasileiro de Direito de
Seguro e Previdência, realizado pela Associação Internacional de Direito do Seguro
(AIDA) seção Brasil, acontecerá nos dias 31
de março e 1º de abril, em Goiânia. O principal objetivo será discutir aspectos importantes relacionados ao seguro, ao direito e
a previdência.
A palestra de abertura já foi definida e ela
ficará sob a responsabilidade do ministro do

Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino. O tema da exposição a
ser feita pelo ministro é “A boa-fé objetiva
nos contratos de seguro”. Essa exposição
será de suma importância, pois é muito interessante saber o que pensa um integrante
da alta corte judiciária brasileira.
Os participantes do congresso da AIDA terão
oportunidade de participar de palestras e
discutir temas de interesse do mercado. Os
Grupos Nacionais de Trabalho da entidade
estão presentes mostrando conclusões e discutindo sobre posicionamento de tribunais.
Serviço:
Data: 31 de março e 1ºde abril
Local: Rua 72, 234, esquina com BR-153, Jardim Goiás, Goiânia-GO – CEP 74805-480
Informações e inscrições:
http://www.congressoaida.com.br
Fonte: CQCS
AÇÕES EUROPEIAS FECHAM EM QUEDA,
PRESSIONADAS PELO SETOR DE
SEGUROS
Mercados também reagiram à expectativa
de que a fusão entre a London Stock Exchange e a Deutsche Boerse falharia.
As ações da Europa fecharam em queda
nesta segunda-feira, pressionadas pelas perdas entre as ações de seguradoras, enquanto os operadores reagiram à expectativa de
que a fusão entre a London Stock Exchange
e a Deutsche Boerse falharia.
O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,15%, a
1.456 pontos, e o índice pan-europeu STOXX
600 perdeu 0,13%, a 369 pontos, mantendo
o movimento do pregão anterior e que o
levou ao menor nível de fechamento em
três semanas.
A Generali, que caiu 2,84%, esteve entre as
maiores quedas do STOXX depois que o Intesa Sanpaolo informou na sexta-feira que
decidiu não buscar possível ligação com a
maior seguradora italiana.
A decisão, que ajudou a ação da Intesa a
ganhar 5,49% no alívio de que o banco italiano não estava colocando seu dividendo em
risco para prosseguir com o acordo, levou

alguns analistas a rebaixar a Generali.
“Como não esperamos outro licitante,
nossa avaliação agora implica queda de
10%”, informou o RBC Capital Markets, que
rebaixou Generali para “underperform”,
sobre “outperform”.
A London Stock Exchange e a Deutsche Boerse caíram 1,12 e 2,35%, respectivamente,
depois que a LSE informou que sua proposta
de fusão com a bolsa alemã provavelmente
não seria aprovada pela Comissão Européia.
Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,13%, a 7.253 pontos.
Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,16%, a
11.822 pontos.
Em Paris, o índice CAC-40 ficou estável em
4.845 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,71%, a 18.914 pontos.
Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de
0,11%, a 9.464 pontos.
Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se
0,01%, a 4.618 pontos.
Fonte: G1
CHINA LIMITA LIBERDADE DE
INVESTIMENTOS DE CIAS
Medidas de órgão de supervisão podem afetar liquidez de seguradoras
Após se tornar o segundo maior mercado de
seguros no mundo em 2016, graças a uma
política de investimento incomum no setor,
o governo chinês, por meio do seu órgão
regulador - China Insurance Regulatory
Commission (CIRC) - anunciou novas regras
no final de dezembro, restringindo o leque
de aplicações disponíveis para as seguradoras abundantes em dinheiro.
As medidas, segundo especialistas, poderão
levar as seguradoras a fazer apostas mais
arriscadas e criar uma crise de liquidez no
setor. Isso porque as novas regras devem
sufocar a fonte principal de financiamento e
crescimento para as seguradoras, tendo em
vista a redução do teto de investimentos permitidos em ações (para 30%), além de impedir as companhias de seguros de usar depósitos de clientes para financiar grandes compras de ações.

Pellon & Associados

19

Os novos regulamentos ocorrem na
sequência de grande crescimento da indústria chinesa de seguros. De 2012 a 2016, o
setor registrou cresceu 14,3% no total,
registrando apenas no seguro não vida
16,5% de alta no volume de prêmios, de
acordo com dados da Munic. Re.
As novas regras buscam colocar as seguradoras, consideradas bastiões de segurança,
mais em linha com o perfil conservador do
setor em âmbito mundial. Tradicionalmente, na condição de investidor institucional,
as companhias aplicam o grosso dos recursos em títulos públicos e títulos corporativos. Este não era o perfil da indústria chinesa. Em virtude de um ambiente de baixa
taxa de juros, as seguradoras chinesas se
expandiram fora das atividades de seguros
tradicionais. Tornaram-se as maiores emissoras de produtos de gestão de riqueza, o
vida universal. Estes produtos, que oferecem altas taxas de juros e são um híbrido
entre um vínculo e uma apólice de seguro
de vida, têm sido extremamente populares
com os consumidores insatisfeitos com as
taxas de depósito bancário, na casa de 1%.
Flush com dinheiro, mas selado por promessas de pagar rendimentos elevados, as
companhias de seguros chinesas tem derramado dinheiro em ativos não tradicionalmente associados com as seguradoras.
Essas empresas assumiram grandes posições em empresas chinesas listadas em
bolsa e arrecadaram ativos no exterior,
incluindo empresas estrangeiras e imóveis.
Tal comportamento tem feito das seguradoras da China um importante motor de
aquisições estrangeiras. A Anbang Life, por
exemplo, está na vanguarda de tais compras e virou manchete ao adquirir, em 2015,
o New York Waldorf-Astoria hotel por
quase US $ 2 bilhões. Em 2016, comprou
Strategic Hotels & Resorts da Blackstone
Group por US $ 6,5 bilhões. Mais recentemente, Anbang esteve em negociações
para comprar a seguradora de vida dos EUA
Fidelity & Guaranty Life por US $ 1,6 bilhão,
um acordo que foi colocado em espera pelo
órgão de supervisão do mercado de seguros de Nova York. Os ativos mais arriscados
- como as ações - representavam 49% dos
ativos da indústria de seguros no final de
novembro de 2016, um aumento de 27%
desde o final de 2013, de acordo com um
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relatório da Moody's Investors Service. "Em
particular, a crescente exposição da indústria a investimentos em ações de nome
único está aumentando o risco de concentração e deixa a rentabilidade e os perfis de
capital das seguradoras sensíveis aos movimentos do mercado de capitais", escreveu
o analista Kelvin Kwok na nota da Moody's.
Os reguladores chineses estão preocupados com o tamanho dos investimentos em
ações nos balanços das seguradoras. Esses
investimentos em ações são arriscados e
voláteis, podendo colocar o capital dos
depositantes em risco. As seguradoras tradicionais gerenciam seus negócios tentando combinar os pagamentos projetados de
passivos - como anuidades e pagamentos
de seguros - com ativos cujos fluxos de caixa
são estáveis e previsíveis o suficiente para
financiar as saídas. Mas o crescimento
explosivo das políticas de vida universal e as
aquisições de ativos mais arriscados e de
maior duração pela seguradora lançam este
modelo fora da curva.
Seguradoras como a Evergrande Life
comercializaram políticas de vida universal com rendimentos muito altos (até 8%
ou 9%). E para atrair ainda mais clientes,
esses produtos muitas vezes não têm
nenhuma penalidade para a retirada precoce. Algumas seguradoras já sentiram o
aperto regulatório. A Evergrande Life, de
acordo com registros regulatórios, informou que sua taxa de solvência caiu de
180% para cerca de 110% no final de 2016.
Taxa de solvência de 100% é o limite mínimo para seguradoras na China. Por: CNseg
via Roncarati
INFRAERO VAI CRIAR EMPRESA PARA
GERIR 19 AEROPORTOS
Depois de perder o controle de seis aeroportos, que tiveram a gestão privatizada e
representavam 53% de suas receitas, a
Infraero vai criar uma subsidiária - a Infraero Aeroportos - com capital aberto para
administrar 19 terminais já lucrativos ou
potencialmente rentáveis. Hoje, a estatal
administra mais de 60 aeroportos e, desde
a concessão dos maiores - Cumbica,
Galeão, Brasília, Viracopos e Confins -, vem
amargando prejuízos, embora detenha
participação de 49% nessas unidades. Em

entrevista ao Valor, o engenheiro Antônio
Claret, presidente da estatal, informou
que a Infraero Aeroportos deve incorporar
os 19 terminais em três etapas diferentes e
abrir o capital até o fim de 2018. O Banco
do Brasil foi contratado para preparar a
modelagem financeira. A ideia não é
necessariamente lançar ações em bolsa.
Essa é uma alternativa. Outra é buscar um
investidor estrangeiro como sócio minoritário.
A abertura de capital da Infraero é discutida há dez anos, mas nunca foi adiante. A
proposta neste momento tem como premissa manter o controle acionário da
empresa nas mãos da União. Estão descartadas, também, novas concessões nos próximos anos - as últimas seriam as previstas
para março, de Fortaleza, Salvador, Porto
Alegre e Florianópolis.
"Precisamos ter cuidado com a integração
do país e ainda devemos manter o controle estratégico da aviação civil com uma
estatal. Mas, abrindo o capital, a tendência
é melhoria da governança e aumento da
responsabilidade. Isso blinda o futuro da
empresa", explicou Claret.
Para ir ao mercado e trazer investidores, a
Infraero precisa de segurança jurídica, o
que significa ter contratos assinados com o
poder concedente. Hoje, a estatal não
pode contabilizar os terminais como ativos
em seu balanço porque, diferentemente
dos operadores privados, não dispõe
desse tipo de contrato com a União. No
mês passado, a empresa pediu a outorga
dos aeroportos que administra por prazo
de 20 a 30 anos. Fonte: Valor

JURISPRUDÊNCIA
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO
DE SEGUROS – DPVAT - TEORIA
DA APARENCIA - FALECIMENTO.
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Seguradora não terá de indenizar herdeira
omitida por avós que receberam o seguro
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial interposto pela filha de um
segurado, em que pleiteava indenização por
morte do Seguro de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre
(DPVAT). A recorrente alegou que foi excluída do
pagamento da indenização, feito anteriormente
a seus avós paternos, que após a morte do seu
pai solicitaram o benefício sem declarar a existência dela.
Em primeira instância, a alegação foi acolhida, e
a seguradora foi condenada ao pagamento do
valor de R$ 13.500,00. A decisão foi reformada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por entender que não houve ilegalidade na conduta da
seguradora. Para o tribunal paulista, se os avós
ocultaram a existência da neta, é contra eles que
deveria ser ajuizada a cobrança.
Legalidade
No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy
Andrighi, manteve o entendimento do tribunal
de origem. Em seu voto, a magistrada analisou
três aspectos para decidir sobre a ilegalidade
no pagamento do benefício: os requisitos
legais e regulamentares para o pagamento do
DPVAT, a ausência de negligência ou imprudência por parte da seguradora e a teoria da aparência. Para ela, a seguradora agiu em conformidade com a legislação, na medida em que
confiou na boa-fé dos avós, que fizeram a
devida apresentação de documentos e de
declaração assinada por duas testemunhas de
que o falecido não tinha filhos, o que deu a
aparência de legalidade ao ato. Não há no
processo nenhuma indicação do motivo pelo
qual os avós ocultaram a existência da neta.
“Por todos os ângulos que se analise a controvérsia, não se encontra qualquer falha na
conduta da recorrida, tampouco é possível lhe
imputar que omitiu qualquer ato que fosse
necessário para verificar a existência de herdeiros do falecido, diante dos documentos que
lhe foram apresentados no processo administrativo”, concluiu a relatora.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.443.349 - SP
(2014/0062444-6)
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA
APARÊNCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
Ação ajuizada em 02/12/2008. Recurso especial
interposto em 24/01/2013 e distribuído a este
gabinete em 26/08/2016. - É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais de falecido
quando se apresentam como únicos herdeiros
mediante a entrega dos documentos exigidos
pela lei, mesmo quando houver filhos que não
foram incluídos no pagamento. - Na hipótese
dos autos, o pagamento aos credores putativos
ocorreu de boa-fé e a exclusão da herdeira não
decorreu de negligência ou imprudência da
recorrida. - Recurso especial conhecido e não
provido.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE
CIVIL ADMINISTRATIVA. SEGUROS. RENOVAÇÃO DA APÓLICE. MÁ – FÉ. PERDA DA GARANTIA. INSIDER TRADING. DOLO. AUSÊNCIA
DE COBERTURA
STJ decisão: seguro de responsabilidade civil
para gestor de empresa não cobre atos fraudulentos - seguradora não é obrigada a cobrir atos
de insider trading
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão
inédita, julgou que o seguro de responsabilidade
civil para diretores e administradores de empresas – conhecido como d&o – não cobre defesas e
punições, por exemplo, relativas à prática de
insider trading (negociação de ações com informações privilegiadas). Ao julgar recurso de um
administrador de empresas, a terceira turma do
superior tribunal de justiça (stj) rejeitou o pedido
para que fossem incluídos na cobertura do
seguro de responsabilidade civil de diretores e
administradores de pessoa jurídica (seguro de rc
d&o) atos investigados como insider trading
para o ministro relator do recurso, villas bôas
cueva, atos fraudulentos e desonestos de favorecimento pessoal e práticas dolosas lesivas à
companhia e ao mercado de capitais, a exemplo
do insider trading, não estão abrangidos na

garantia securitária. Além disso, na visão do
magistrado, a omissão de informações relevantes na hora da contratação ou renovação do
seguro levou a seguradora ao erro, já que não
havia ciência plena do risco a ser assumido. No
caso analisado, as informações prestadas no
questionário de risco não correspondiam à
realidade da empresa. O ministro destacou que
a conduta dolosa já estava sob investigação da
comissão de valores mobiliários (cvm) antes da
renovação do seguro, o que dá respaldo à sanção de perda do direito à indenização securitária. Nesse caso, o entendimento unânime dos
ministros da turma é que não há cobertura
securitária para ressarcir a empresa com o prejuízo dos atos praticados (negociação de ações
feita com informações privilegiadas, prática
conhecida no mercado como insider trading).
Atos de gestão - o ministro explicou que a cobertura feita nesse tipo de seguro é restrita a atos
culposos da gestão dos administradores de
empresa, não sendo possível securitizar atos de
favorecimento pessoal decorrentes de conduta
dolosa de um ou mais administradores. “a apólice do seguro de rc d&o não pode cobrir atos
dolosos, principalmente se cometidos para
favorecer a própria pessoa do administrador. De
fato, a garantia securitária do risco não pode
induzir à irresponsabilidade”, explicou o ministro. No caso em questão, a empresa tinha ciência de investigações a respeito da prática de
insider trading desde março de 2009, mas ao
renovar a apólice em novembro de 2009 foram
dadas respostas negativas às perguntas sobre a
existência de investigações contra administradores e diretores.
O segurado recorrente alegou que não tinha
ciência das investigações, portanto não poderia
ter respondido ao questionário de forma diferente. Segundo o relator, o acórdão recorrido
está correto ao demonstrar que a empresa,
tomadora do seguro, inclusive respondeu a
ofícios da cvm sobre a investigação, ou seja,
havia conhecimento expresso da investigação
sobre a prática de fraudes, de modo que as
respostas ao questionário de risco foram omissas quanto a informações relevantes e conexas
com o sinistro. Dessa forma, na visão dos ministros, os atos foram praticados em benefício
pessoal e não se enquadram como atos culposos
de gestão de administrador cobertos pelo seguro. Fonte: capitolio / stj
RECURSO ESPECIAL Nº 1.601.555 - SP
(2015/0231541-7)

RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DE DIRETORES E
ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA
(SEGURO DE RC D&O). RENOVAÇÃO DA
APÓLICE. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE
RISCO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS DO
SEGURADO E DO TOMADOR DO SEGURO. MÁFÉ. CONFIGURAÇÃO. PERDA DO DIREITO À
GARANTIA. INVESTIGAÇÕES DA CVM. PRÁTICA
DE INSIDER TRADING. ATO DOLOSO.
FAVORECIMENTO PESSOAL. ATO DE GESTÃO.
DESCARAC TERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COBERTURA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve a
omissão dolosa de informações quando do
preenchimento do questionário de risco para
fins de renovação do seguro de responsabilidade
civil de diretores e administradores de pessoa
jurídica (seguro de RC D&O) e (ii) se é devida a
indenização securitária no caso de ocorrência de
insider trading .
2. A penalidade para o segurado que agir de máfé ao fazer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta pela seguradora ou na taxa do prêmio é
a perda da garantia securitária (arts. 765 e 766
do CC). Ademais, as informações omitidas ou
prestadas em desacordo com a realidade dos
fatos devem guardar relação com a causa do
sinistro, ou seja, deverão estar ligadas ao agravamento concreto do risco (Enunciado nº 585 da
VII Jornada de Direito Civil).
3. Na hipótese dos autos, as informações prestadas pela tomadora do seguro e pelo segurado no
questionário de risco não correspondiam à
realidade enfrentada pela empresa no momento
da renovação da apólice, o que acabou por
induzir a seguradora em erro na avaliação do
risco contratual. A omissão dolosa quanto aos
eventos sob investigação da CVM dá respaldo à
sanção de perda do direito à indenização securitária.
4. Os fatos relevantes omitidos deveriam ter sido
comunicados mesmo antes de o contrato ser
renovado, pois decorre do postulado da boa-fé o
dever do segurado "comunicar ao segurador,
logo que saiba, todo incidente suscetível de
agravar consideravelmente o risco coberto, sob
pena de perder o direito à garantia, se provar
que silenciou de má-fé" (art. 769 do CC).
5. O seguro de RC D&O (Directors and Officers
Insurance ) tem por objetivo garantir o risco de
eventuais prejuízos causados por atos de gestão
de diretores, administradores e conselheiros
que, na atividade profissional, agiram com culpa
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(Circular/SUSEP nº 541/2016). Preservação não
só do patrimônio individual dos que atuam em
cargos de direção (segurados), o que incentiva
práticas corporativas inovadoras, mas também
do patrimônio social da empresa tomadora do
seguro e de seus acionistas, já que serão ressarcidos de eventuais danos.
6. A apólice do seguro de RC D&O não pode
cobrir atos dolosos, principalmente se cometidos para favorecer a própria pessoa do administrador, o que evita forte redução do grau de
diligência do gestor ou a assunção de riscos
excessivos, a comprometer tanto a atividade de
compliance da empresa quanto as boas práticas
de governança corporativa. Aplicação dos arts.
757 e 762 do CC.
7. Considera-se insider trading qualquer operação realizada por um insider (diretor, administrador, conselheiro e pessoas equiparadas) com
valores mobiliários de emissão da companhia,
em proveito próprio ou de terceiro, com base em
informação relevante ainda não revelada ao
público. É uma prática danosa ao mercado de
capitais, aos investidores e à própria sociedade
anônima, devendo haver repressão efetiva
contra o uso indevido de tais informações privilegiadas (arts. 155, § 1º, e 157, § 4º, da Lei nº
6.404/1976 e 27-D da Lei nº 6.385/1976).
8. O seguro de RC D&O somente possui cobertura para (i) atos culposos de diretores, administradores e conselheiros (ii) praticados no exercício
de suas funções (atos de gestão). Em outras
palavras, atos fraudulentos e desonestos de
favorecimento pessoal e práticas dolosas lesivas
à companhia e ao mercado de capitais, a exemplo do insider trading , não estão abrangidos na
garantia securitária.
9. Recurso especial não provido.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO DE SEGUROS - AÇÃO REGRESSIVA PESSOA JURÍDICA - TRANSPORTADORA QUE
CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE
SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A
TERCEIROS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. - CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
Cláusula restritiva livra XX Seguros de
ressarcir transportadora segurada
A XX Seguros não terá de ressarcir transportadora pelos lucros cessantes pagos a proprietário de
caminhão com o qual colidiu. O contrato de
seguro de proteção da frota e contra danos
causados a terceiros não inclui essa cobertura
especifica a donos de caminhões. No contrato
firmado com a seguradora, havia cláusula que

previa cobertura indenizatória de lucros cessantes apenas a terceiros proprietários de táxis,
lotações, vans escolares regulamentadas e
motoboys. O caso foi julgado pela Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou
recurso no qual transportadora pretendia receber de volta os valores pagos a título de lucros
cessantes pelo tempo em que o caminhão ficou
parado para conserto.
Empresa é consumidora - Ao contrário do que
decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul (TJRS), a turma considerou que a transportadora se enquadra no conceito de consumidora,
previsto no artigo 2º do Código de Defesa do
Consumidor (CDC), pois é a destinatária final do
serviço de seguro. O ministro Luis Felipe Salomão, relator do recurso, afirmou que “em se
tratando de seguro contra danos a terceiros e
para a proteção de sua frota, a transportadora
ocupa posição jurídica de destinatária final do
seguro, não se havendo cogitar de consumo
intermediário ou de insumos de produção”.
Contudo, a decisão do TJRS de negar o direito ao
ressarcimento foi mantida porque o contrato é
claro em restringir a cobertura por lucros cessantes, não abrangendo a pessoa física proprietária
de caminhão nas categorias profissionais indenizáveis.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.176.019 - RS
(2010/0005922-0)
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA.
SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA
PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS
CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL
DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE
ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA
VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE
COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor
abarca expressamente a possibilidade de as
pessoas jurídicas figurarem como consumidores,
não havendo, portanto, critério pessoal de
definição de tal conceito.
2. A caracterização do consumidor deve partir da
premissa de ser a pessoa jurídica destinatária
final do produto ou serviço, sem deixar de ser
apreciada a questão da vulnerabilidade.

3. É sempre a situação do caso em concreto que
será hábil a demonstrar se existe ou não relação
de consumo, sendo o emprego final do produto
determinante para conferir à pessoa jurídica a
qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade.
4. Se o transportador contrata seguro visando à
proteção da carga pertencente a terceiro, em
regra, não pode ser considerado consumidor,
uma vez que utiliza os serviços securitários
como instrumento dentro do processo de
prestação de serviços e com a finalidade lucrativa.
5. O transportador que contrata seguro objetivando a proteção de sua frota veicular ou contra
danos causados a terceiros, em regra, enquadrase no conceito de consumidor, pois é destinatário final do produto.
6. A moldura fática entregue pelo Tribunal permite concluir que o esclarecimento contido no
contrato acerca da abrangência da cobertura
securitária satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser
claras aos olhos dos seus destinatários.
7. A análise mais aprofundada de cláusulas contratuais, fora dos parâmetros fixados na sentença
de piso e pelo Tribunal de origem, encontra óbice
nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ.
8. A recorrente não cumpriu o disposto no § 2º
do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da
divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre
trechos do acórdão recorrido e das decisões
apontadas como divergentes, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Recurso especial não provido
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO DE SEGURO - TRANSPORTE MARÍTIMO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 116/1967 E SÚMULA 151 DO STF CARGA AVARIADA - RESPONSABILIDADE DAS
DEPOSITÁRIAS
É de um ano prazo para ajuizar ação de
indenização por avarias a carga em contêiner
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que é de um ano o prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória por
seguradora, no caso da deterioração de carga
perecível destinada à exportação. O dano ocor-

reu em navio por falha de contêiner onde se
encontrava depositada a carga. O colegiado
destacou que, nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei 116/67, é de um ano o prazo para a prescrição de pretensão indenizatória no caso das
ações por extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga a ser
transportada por via d'água nos portos brasileiros.
Segundo o relator do recurso, ministro Luis
Felipe Salomão, o prazo disposto no decreto-lei
guarda forte comprometimento com a sistemática que acabou por ser adotada pelo Código
Civil de 2002, que prestigiou a segurança jurídica
reduzindo os prazos prescricionais em relação ao
código de 1916. “Nessa linha de raciocínio, faz
sentido a aplicação do prazo de ânuo previsto no
diploma de 1967 às demandas relativas à avaria
da carga destinada à exportação por navios,
posto tratar-se de regramento específico que
subsiste no ordenamento jurídico e que disciplina de forma direta o pacto em exame”, afirmou o
ministro.
Marco temporal - Em seu voto, o ministro Salomão destacou que o termo inicial de contagem
de prazo será sempre o momento da lesão ao
direito, da qual decorre o nascimento da pretensão, abrindo-se ao titular do direito a possibilidade de exigi-lo.“Em sede de obrigação contratual,
vige imperioso o princípio da actio nata, priorizando-se o valor da segurança, de modo que os
prazos prescricionais se iniciam no exato
momento da violação do direito, ou seja, do
descumprimento do contrato, independentemente da ciência do credor”, observou o relator.

Assim, o ministro ressaltou que, diante dos fatos
verificados no recurso, a perda da carga se deu
em 23/2/2005 e, considerando-se a data de
ajuizamento da ação, em 11/2006, é possível
afirmar a prescrição do pedido indenizatório.
Dessa forma, ele julgou extinta a ação proposta
por XX Seguros S.A. contra XX1 e XX2.
O caso - A seguradora XX Seguros ajuizou a ação
contra XX1 e XX2. Objetivou receber valor pago a
título de indenização à sua segurada pela deterioração de mercadorias estocadas em contêiner
sob administração da primeira ré e de propriedade da Segunda. De acordo com a seguradora, foi
firmado um contrato de seguro com a XX3, cujo
objeto era o carregamento de 2.463 caixas de
frango congelado destinadas à exportação. Em
fevereiro de 2005, verificou-se que o sistema de
refrigeração do contêiner onde estava depositada a carga apresentava vazamento de gás. Isso
levou ao descongelamento e deterioração do
produto, sendo, por esse motivo, totalmente
rejeitado para consumo humano pelo Serviço de
Inspeção Federal. Em setembro de 2005, a XX
Seguros indenizou a XX3 no valor de R$
48.945,86. Assim, ajuizou a ação defendendo
que é do transportador a responsabilidade pelos
prejuízos sofridos com a deterioração da mercadoria durante o transporte, isso nos termos do
revogado Código Comercial, assim como no
Código Civil de 2002. Pediu, também, a responsabilidade do operador portuário.
Responsabilidade - A primeira instância reconheceu a responsabilidade objetiva da XX1 e de
XX2, por terem descumprido o dever de zelar
pela incolumidade da carga. Assim, condenou
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ambas ao pagamento da importância de R$
48.945,86, acrescida de juros moratórios e
demais consectários.

Prazo para ação de regresso de seguro
marítimo conta da data de pagamento
da indenização

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) manteve
a sentença. No STJ, a TCP alegou que o pedido
indenizatório não pode mais ser pleiteado em
juízo, porque o prazo prescricional aplicável ao
caso é de um ano. Além disso, argumentou que
a matéria é objeto de súmula do Supremo
Tribunal Federal (STF), que prevê, igualmente,
o prazo de um ano para ação do segurador
haver indenização por perda de carga transportada por navio (Súmula 151).

O termo inicial do prazo de prescrição para
que uma seguradora possa ajuizar ação de
regresso contra a transportadora para se
ressarcir do valor pago ao segurado por danos
causados à mercadoria no decorrer do transporte marítimo é a data do pagamento da
indenização, declarou a Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ). A seguradora tem prazo prescricional de um ano para
propor a ação de regresso contra o transportador marítimo pelos danos causados à carga,
segundo a Súmula 151 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e o artigo 8º do Decreto-Lei
116/67. O entendimento dos ministros do STJ
foi manifestado no julgamento de processo
que envolve o seguro contratado por uma
fabricante brasileira de aeronaves para cobrir
os riscos do transporte de um contêiner
contendo 45 partes e peças para avião e
filmes adesivos.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.278.722 - PR
(2011/0220219-6)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. APLICAÇÃO DO
DECRETO-LEI 116/1967 E SÚMULA 151 DO
STF. CARGA AVARIADA. RESPONSABILIDADE
DAS DEPOSITÁRIAS. AÇÃO DO SEGURADOR
SUBROGADO PARA RESSARCIMENTO DOS
VALORES PAGOS.
1. Nos termos do art. 8º do Decreto-Lei
116/1967, é de um ano o prazo para a prescrição da pretensão indenizatória, no caso das
ações por extravio, falta de conteúdo, diminuição, perdas e avarias ou danos à carga a ser
transportada por via d'água nos portos brasileiros.
2. A Súmula 151 do STF orienta que prescreve
em um ano a ação do segurador subrogado
para haver indenização por extravio ou perda
de carga transportada por navio.
3. A seguradora sub-roga-se nos direitos e
ações do segurado, após o pagamento da
indenização securitária, inclusive no que tange
ao prazo prescricional, para, assim, buscar o
ressarcimento que realizou.
4. Recurso especial provido.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO DE SEGUROS - SEGURO MARÍTIMO AÇÃO DE REGRESSO - PRAZO - PRESCRIÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO - NÃO
CABIMENTO - TRANSPORTE MARÍTIMO DE
MERCADORIA - PERDA TOTAL DO BEM
SEGURADO - CULPA DO TRANSPORTADOR SÚMULA Nº 151/STF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO
DE CONSUMO.
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Temperatura - A remessa foi acondicionada
num contêiner refrigerado no porto de Miami, nos Estados Unidos, para ser transportado
até o porto de Santos (SP). A viagem marítima
transcorreu normalmente. Após o desembarque, no entanto, as mercadorias estavam
avariadas, porque não foi observada a temperatura ideal durante o transporte. A seguradora ajuizou ação de regresso contra a agenciadora de cargas e a empresa transportadora.
Ambas foram condenadas a pagar R$
162.004,29 pela 10ª Vara Cível de Santos. A
condenação foi mantida pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). Inconformadas, as
empresas recorreram ao STJ. A relatoria do
recurso coube ao ministro Villas Bôas Cueva,
da Terceira Turma, especializada em direito
privado. As empresas alegaram, entre outras
questões, que o termo inicial do prazo de
prescrição para o ajuizamento de uma ação
de regresso é a data do término da descarga
do navio transportador.
Sub-rogação - No voto, o relator não acolheu
os argumentos das empresas e manteve a
decisão da Justiça paulista, reconhecendo a
data do pagamento da indenização como
marco inicial do prazo prescricional da ação
de regresso. “Ao efetuar o pagamento da
indenização ao segurado em razão de danos
causados por terceiros, a seguradora subroga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do
que despendeu, nos mesmos termos e limites
que assistiam ao segurado”, disse o relator,

cujo voto foi acompanhado de forma unânime pelos demais ministros da Terceira Turma.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.297.362 - SP
(2011/0294875-7)
RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE
MARÍTIMO DE MERCADORIA. PERDA TOTAL
DO BEM SEGURADO. CULPA DO TRANSPORTADOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA.
PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. SÚMULA Nº
151/STF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
1. Apresenta-se desprovido de conteúdo
decisório e, assim, insusceptível de causar
gravame às partes, o ato que, em juízo de
retratação, reconsidera anterior pronunciamento e determina inclusão do feito em
pauta, não autorizando, por conseguinte, a
interposição de nenhum recurso.
2. Discute-se nos autos, em essência, o termo
inicial do prazo prescricional para que a seguradora, em ação regressiva, pleiteie o ressarcimento do valor pago ao segurado por danos
causados à mercadoria no decorrer do transporte marítimo.
3. Ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em razão de danos causados por
terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado.
4. No caso de não se averiguar a relação de
consumo, observa-se o prazo prescricional de
1 (um) ano para propositura de ação de segurador sub-rogado requerer do transportador
marítimo o ressarcimento por danos causados à carga, nos termos da Súmula nº 151
/STF e do art. 8º, caput, do Decreto-Lei nº
116/1967.
5. O termo inicial do prazo prescricional para
seguradora sub-rogada propor ação de
regresso é a data do pagamento integral da
indenização ao segurado. Precedentes.
6. Embargos de declaração de fls. 731/736 não
conhecidos. Recurso especial conhecido e não
provido.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS
ESPECIAIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE CONCESSÃO COMERCIAL - COMODATO DE
BENS - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – PROVA –
PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA - MÁFÉ NÃO CARACTERIZADA
Distribuidora não terá de indenizar posto por
vazamento de combustível
Com base na falta de comprovação técnica, a
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), por maioria, acolheu recurso da Distribuidora XX para afastar sua condenação ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes a
um posto de gasolina filiado à rede.
A distribuidora foi condenada pelo Tribunal de
Justiça do Piauí (TJPI) a partir de um laudo técnico feito a pedido do posto. O documento afirmou que vazamentos de gasolina decorrentes da
má instalação das bombas de combustível ocasionaram perdas para o posto. A distribuidora foi
condenada a indenizar o valor referente a mais
de 66 mil litros de combustível, montante estimado para os vazamentos ocorridos entre 1988
e 1992.
Entretanto, segundo a ministra autora do voto
vencedor, Nancy Andrighi, o laudo produzido a
pedido do posto não é prova suficiente para
embasar a condenação.
A ministra explicou que entre a instalação das
bombas de combustível e a produção do laudo
técnico transcorreram mais de três anos, “circunstância que impede deduzir que o mencionado reparo na válvula de sucção, com a colocação
da fita veda-rosca, tenha sido feito invariavelmente no momento da instalação”.
Outras provas
Para a magistrada, o posto de gasolina se eximiu
de produzir as provas necessárias para justificar
o pedido, tais como a perícia técnica judicial e a
oitiva das testemunhas, que deveriam ter sido
providenciadas durante a ação de indenização.
Segundo ela, sem as provas necessárias devem
ser julgados improcedentes os pedidos de danos
emergentes e lucros cessantes.
A ministra destacou que o artigo 333 do Código
de Processo Civil de 1973 prevê que o autor da
demanda deve provar de forma clara os danos
reclamados, o que não pode ser deduzido no
caso, já que as únicas provas utilizadas para a
condenação foram o depoimento de um exgerente do posto e o laudo técnico feito a pedido
da empresa, ambos produzidos antes da propositura da ação.

Outro ponto observado pela ministra é que, ao
contrário do entendimento do tribunal de
origem, o dever de manutenção dos equipamentos em comodato era do posto, e não da
distribuidora.
A condenação foi mantida em um ponto, referente aos lucros cessantes decorrentes do não
fornecimento integral de combustível por parte
da distribuidora. Para os ministros, a cópia dos
telegramas de solicitação de combustível que o
posto encaminhou servem como prova do
quantitativo pedido, já que não havia a previsão
de outros documentos ou formalidade no
processo de requisição de combustíveis junto à
distribuidora.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.455.296 - PI
(2013/0226832-5)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
R.P/ACÓRDÃO : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE CONCESSÃO COMERCIAL E COMODATO DE
BENS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. VAZAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO
DOS FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE. FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
PROVA. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL. PROPORCIONALIDADE ENTRE
AS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DAS PARTES.
TELEGRAMAS. FORÇA PROBANTE. INADIMPLÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. FATOS INVOCADOS PELO AUTOR.
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado
Administrativo n. 2/STJ.
2. Inexistentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é
de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. A revaloração das provas e dos fatos expressamente transcritos e delineados no acórdão
recorrido não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Consoante o disposto no art. 333, I, do
CPC/73, compete ao autor a prova dos fatos
constitutivos do direito invocado na petição
inicial.
5. Na hipótese dos autos, o posto revendedor
de combustíveis pretende ser indenizado por

danos emergentes e lucros cessantes decorrentes de vazamento de gasolina. No entanto, o
acervo fático-probatório delimitado no acórdão recorrido não permite concluir que houve
culpa da distribuidora ré no fato danoso. Logo,
não tendo a parte autora se desincumbido do
ônus probatório que lhe competia, devem ser
julgados improcedentes os pedidos de danos
emergentes e lucros cessantes.
6. À luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé contratual, deve haver equilíbrio e igualdade entre as partes contratantes,
assegurando-se trocas justas e proporcionais.
Desse modo, à obrigação contratual do posto
revendedor de adquirir quantidade mínima
mensal de combustível deve corresponder
simétrica obrigação da distribuidora de fornecer, a cada mês, no mínimo a mesma quantidade de produto.
7. Deixando a distribuidora ré de arguir, na
contestação, a inveracidade do conteúdo dos
telegramas apresentados pelo autor, presumese verdadeiro o contexto em que produzidos,
nos termos dos arts. 372 e 374 do CPC/73.
8. Nos contratos bilaterais, caracterizados pela
existência de direitos e deveres recíprocos, não
é dado a um dos contratantes reclamar a prestação do outro antes de cumprida a sua própria,
nos termos do art. 476 do Código Civil.
9. Sem lastro probatório consistente, não é
possível imputar à ré o dever de reparar danos
materiais decorrentes de supostas cobranças
superfaturadas e da aquisição de bem imóvel
para a instalação de novo posto revendedor.
10. A presunção de veracidade dos fatos não
impugnados na contestação é relativa, não
impedindo ao julgador, à vista dos elementos
probatórios presentes nos autos, que forme
livremente sua convicção.
11. A distribuição dos ônus sucumbenciais
pauta-se pelo exame do número de pedidos
formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes.
12. Não evidenciado nos autos o intuito de
obstar o trâmite processual, descabe a condenação da ré nas penas por litigância de má-fé.
13. Recurso especial interposto por XX S/A
parcialmente provido.
14. Recurso especial interposto por XX2 Ltda
não provido.
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PORTARIA MFNº 042
Taxa de Fiscalização - Em R$
Ramo e/ou Atividade

Atualiza monetariamente a Taxa de Fiscalização
dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização e de previdência complementar aberta.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso XI, e § 1º e § 2º do art. 8°, da Lei nº
13.202, de 8 de dezembro de 2015 e no Decreto nº
8.510, de 31 de agosto de 2015,
Resolve:
Art. 1º Em atendimento ao disposto no art. 8º, §1º,
da Lei nº 13.202, de 8 de dezembro de 2015, a Taxa
de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização e de Previdência Complementar
Aberta instituída pelo art. 48 da Lei 12.249 de 11 de
junho de 2010 e as respectivas faixas de margem de
solvência passam a vigorar conforme os valores
constantes do Anexo I desta Portaria.
§ 1º. Utiliza-se o Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, acumulado no período entre
junho/2010 (a partir da data de criação da taxa) e
06/2015 (data da autorização para atualização
monetária), perfazendo um percentual acumulado
de 38,56%.
§ 2º. Aplica-se o disposto no § 1°, art. 8° da Lei n°
13.202, de 8 de dezembro de 2015, resultando em
percentual de atualização monetária de 19,28%.
Art. 2º Os valores das Taxa de Fiscalização dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização e de
previdência complementar aberta, atualizados
monetariamente por esta Portaria, vigoram a partir
da publicação da Lei nº 13.202, de 08 de dezembro
de 2015.
Parágrafo Único. Para fins de restituição, nos termos
dos §§ 1º e 2º do art. 8º da Lei nº 13.202/2015,
considerar-se-ão exclusivamente os fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da referida Lei.
Art. 3º Revoga-se a Portaria nº 706, de 31 de agosto
de 2015.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 10 (dez) dias
úteis após a data de sua publicação.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
(DOU de 30.01.2017 – pág. 38 - Seção 1)
ANEXO I
TABELA DE ENQUADRAMENTO DA TAXA DE
FISCALIZAÇÃO)

Pessoas

Danos

Todos os Ramos

Previdência Privada Aberta

Capitalização

Ressegurador Local
Ressegurador Admitido
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Faixa de Margem de Solvência - EmR$

MATRIZ

POR UF

Abaixo de 4.942.367

12.593,16

629,67

De 4.942.367 a 19.769.467

27.123,71

1.356,19

De 19.769.467 a 98.644.560

58.122,24

2.906,12

De 98.644.560 a 296.542.008

123.994,10

6.199,71

De 296.542.008 a 889.626.024

182.669,88

9.133,50

Acima de 889.626.024

210.347,13

10.517,36

Abaixo de 4.942.367

19.374,08

968,72

De 4.942.367 a 19.769.467

38.748,16

1.937,41

De 19.769.467 a 98.644.560

77.496,31

3.874,81

De 98.644.560 a 296.542.008

154.992,63

7.749,64

De 296.542.008 a 889.626.024

182.669,88

9.133,50

Acima de 889.626.024

210.347,13

10.517,36

Abaixo de 4.942.367

38.748,16

1.937,44

De 4.942.367 a 19.769.467

77.496,31

3.874,81

De 19.769.467 a 98.644.560

154.992,63

7.749,64

De 98.644.560 a 296.542.008

308.792,45

15.499,27

De 296.542.008 a 889.626.024

365.339,76

18.266,99

Acima de 889.626.024

420.694,26

21.034,72

Abaixo de 4.942.367

12.593,16

629,665

De 4.942.367 a 19.769.467

27.123,71

1.356,19

De 19.769.467 a 98.644.560

58.122,24

2.906,12

De 98.644.560 a 296.542.008

123.994,10

6.199,71

De 296.542.008 a 889.626.024

182.669,88

9.133,50

Acima de 889.626.024

210.347,13

10.517,36

Abaixo de 4.942.367

12.593,16

629,665

De 4.942.367 a 19.769.467

27.123,71

1.356,19

De 19.769.467 a 98.644.560

58.122,24

2.906,12

De 98.644.560 a 296.542.008

123.994,10

6.199,71

De 296.542.008 a 889.626.024

182.669,88

9.133,50

Acima de 889.626.024

210.347,13

10.517,36

Abaixo de 4.942.367

57.929,06

De 4.942.367 a 19.769.467

115.856,99

De 19.769.467 a 98.644.560

231.713,97

De 98.644.560 a 296.542.008

463.427,95

De 296.542.008 a 889.626.024

546.182,94

Acima de 889.626.024

628.937,93
22.274,45

CIRCULAR SUSEP Nº 545
Estabelece critérios adicionais para oferta
preferencial de riscos aos resseguradores locais,
atendimento ao disposto no caput do artigo 15
da Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro
de 2007.
A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, na forma do
art. 36, alínea "b", do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, no art. 3º, parágrafo único,
da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de
2007, e no art. 47 da Resolução CNSP nº 168, de
17 de dezembro de 2007, e considerando o que
consta do Processo SUSEP nº 15414.612
524/2016-29, resolveu,
Art. 1º Esta Circular estabelece critérios adicionais para oferta preferencial de riscos aos resseguradores locais, em atendimento ao disposto no
caput do artigo 15 da Resolução CNSP nº 168, de
17 de dezembro de 2007.
Parágrafo Único. Independentemente da realização dos procedimentos estabelecidos nesta
Circular para a oferta preferencial, a sociedade
seguradora deverá adotar todas as providências e
procedimentos cabíveis para atender à contratação obrigatória estabelecida no parágrafo único
do artigo 15 da Resolução CNSP nº 168, de 17 de
dezembro de 2007, inclusive alterando os termos
e/ou condições ofertados e/ou adotando os
procedimentos estabelecidos pela Resolução
CNSP nº 241, de 1º de dezembro de 2011, se
necessário.
Art. 2º A oferta preferencial referida no caput do
artigo 15 da Resolução CNSP nº 168, de 17 de
dezembro de 2007, consiste no direito de preferência que possuem os resseguradores locais em
relação aos demais resseguradores para fins de
aceitação de contrato de resseguro automático
ou facultativo, desde que o ressegurador local
aceite a respectiva oferta de resseguro em condições idênticas às ofertadas e/ou aceitas pelo
mercado internacional.
§1º Para fins de cumprimento da oferta preferencial, a sociedade seguradora deverá dirigir consulta formal a um ou mais resseguradores locais
de sua livre escolha.

§2º Os resseguradores locais disporão do prazo
de cinco dias úteis, no caso de contratos facultativos, ou de dez dias úteis, no caso de contratos
automáticos, para formalizar a aceitação total ou
parcial da oferta preferencial, ou a recusa com a
expressa disponibilidade para reavaliação da
oferta em condições distintas, após o que a
ausência de manifestação será considerada como
recusa definitiva à cobertura do risco sob quaisquer termos e condições.
§3º Em caso de recusa definitiva à cobertura do
risco sob quaisquer termos ou condições ou de
ausência de resposta à oferta preferencial por
parte do ressegurador local, da forma prevista no
parágrafo anterior, a cedente fica desobrigada a
realizar nova oferta do mesmo contrato, facultativo ou automático, a esse ressegurador local,
ainda que haja alteração de termos e/ou condições referentes ao mesmo risco.
§4º A consulta a que se refere o §1º deste artigo
deverá conter os termos, condições e informações necessárias para a análise do risco, devendo
ser disponibilizada de forma equânime a todos os
resseguradores consultados.
§5º Os resseguradores locais poderão solicitar, no
decorrer dos prazos previstos no §2° deste artigo,
desde que justificada, por uma única vez, no caso
de contratos facultativos, e por mais de uma vez,
no caso de contratos automáticos, documentos
e/ou informações complementares, ficando
suspenso o prazo a que se refere o citado parágrafo até a entrega pela cedente dos documentos
e/ou informações solicitados.
§6º A sociedade seguradora poderá incluir na
consulta, quando houver, cotações de resseguradores admitidos ou eventuais, os quais estejam
comprometidos a aceitar, isoladamente ou em
conjunto, as mesmas condições ofertadas.
Art. 3º Em caso de aceitação das condições
ofertadas por parte de um ou mais resseguradores locais, a cedente poderá contratar de livre
escolha um ou mais dentre esses resseguradores
locais, desde de que a soma das suas participações observe, no mínimo, o percentual previsto
no caput do artigo 15 da Resolução CNSP nº 168,
de 17 de dezembro de 2007.
Art. 4º No caso de recusa total ou parcial da

oferta, não sendo aceito o percentual mínimo de
oferta preferencial previsto no caput do artigo 15
da Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de
2007, a sociedade seguradora deverá ofertar o
contrato de resseguro a todos os demais resseguradores locais, se necessário, de modo a satisfazer o disposto nesta Circular.
Art. 5º Considera-se atendida a exigência definida no dispositivo citado nesta Circular, quando:
I - o percentual mínimo de oferta preferencial
disposto no caput do artigo 15 da Resolução
CNSP nº 168, de 17 de dezembro de 2007 tiver
sido contratado com resseguradores locais; ou
II - consultados todos os resseguradores locais,
esses, em seu conjunto, tenham recusado total
ou parcialmente o percentual mínimo de oferta
preferencial disposto no caput do artigo 15 da
Resolução CNSP nº 168, de 17 de dezembro de
2007, e o percentual restante tiver sido aceito
nos mesmos termos e condições pelos demais
resseguradores; ou
III - houver aceitação, por resseguradores admitidos e/ou eventuais, em termos e/ou condições
distintos dos inicialmente ofertados e recusados
total ou parcialmente por todos os resseguradores locais, desde que estes mesmos termos e/ou
condições tenham sido ofertados aos resseguradores locais da forma prevista nesta Circular.
Art. 6º As sociedades seguradoras deverão
manter arquivados, para cada cessão ou aceitação, conforme o caso, todos os documentos
referentes à comprovação das exigências desta
Circular pelo prazo de cinco anos, contado do
encerramento do período determinado para a
oferta preferencial.
Art. 7º Esta Circular entra em vigor na data de sua
publicação.
JOAQUIM MENDANHA DE ATAIDES
(DOU de 30.01.2017 – págs. 71 e 72 – Seção 1)

PORTARIA SUSEP
Nº 6.782
Constitui Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Danos para o mercado de
seguros.
O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 73,
do Regimento Interno de que trata a Resolução
CNSP no 338, de 09 de maio de 2016, Resolve,
Art. 1º Constituir Comissão Especial de Desenvolvimento de Produtos de Danos para o mercado
de seguros.
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Art. 2º A Comissão Especial será composta por
representantes de cada um dos seguintes
órgãos/federações:
I - Superintendência de Seguros Privados - Susep:
Coordenador(a)-Geral da Coordenação-Geral de
Monitoramento de Conduta - CGCOM; Coordenador(a) da Coordenação de Seguros de Responsabilidades, Rurais, Riscos Financeiros, Marítimos, Aeronáuticos, de Petróleo e Nucleares e de
Títulos de Capitalização - COSET; Coordenador(a)
da Coordenação de Seguros Patrimoniais, Habitacionais, de Automóveis e de Transportes - COPAT;
Coordenador(a)-Geral da Coordenação-Geral de
Fiscalização de Conduta - CGCOF; Coordenador(a)
da Coordenação de Fiscalização de Conduta 1 CCOF1; Coordenador(a) da Coordenação de
Fiscalização de Conduta 3 - CCOF3; e, Coordenador(a) da Coordenação de Análise e Práticas de
Mercado - COAPM.
II - Federação Nacional de Seguros Gerais - FenSeg.
III - Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de
Previdência Privada, das Empresas Corretoras de
Seguros e de Resseguros - Fenacor.
IV - Federação Nacional das Empresas de Resseguro - Fenaber.
Art. 3º A coordenação dos trabalhos ficará a
cargo dos representantes da Susep, que se reportarão à Diretoria de Supervisão de Conduta DICON e ao Superintendente.
Art. 4º A Comissão Especial poderá criar subcomissões temáticas para tratar de assuntos específicos, quando julgar conveniente.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES
(DOU de 26.01.2017 – pág. 29 – Seção 1)

RESOLUÇÃO CNSP Nº 344
Dispõe sobre as regras e os critérios para estruturação, comercialização e operacionalização do
Seguro de Vida Universal.
O SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP,
no uso da atribuição que lhe confere o art. 34,
inciso XI, do Decreto nº 60.459, de 13 de março
de l967, e considerando o inteiro teor do Processo CNSP nº 3/2016, na origem, e SUSEP nº
15414.003291/2014-15 e SEI Nº 15414.60-13185/2016-06, torna público que o CONSELHO
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em
sessão extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2016, na forma do que estabelece o inciso
IV do art. 32 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, Resolve:
Art. 1º Dispor sobre as regras e os critérios para
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estruturação, comercialização e operacionalização do Seguro de Vida Universal.
CAPIÍTULO I - DO SEGURO UNIVERSAL
Art. 2º O Seguro de Vida Universal tem por objetivo garantir ao segurado ou aos seus beneficiários
uma indenização no caso da ocorrência de riscos
cobertos, nos termos estabelecidos nas Condições Contratuais.
§ 1º Os planos de Seguro de Vida Universal
somente poderão ser estruturados com uma ou
mais coberturas de risco, sendo vedado o oferecimento de cobertura por sobrevivência.
§ 2º Os planos de Seguro de Vida Universal
devem oferecer, no mínimo, como de contratação obrigatória, a cobertura de Morte por Causas
Naturais ou Acidentais.
Art. 3º O plano de seguro de que trata esta Resolução deverá ter, previamente à comercialização,
expressa aprovação da SUSEP das respectivas
Condições Gerais, das Condições Especiais, se
houver, e da Nota Técnica Atuarial.
Parágrafo único. Qualquer alteração nas Condições Gerais, nas Condições Especiais ou na Nota
Técnica Atuarial deverá ser previamente submetida à SUSEP, para análise e aprovação.
Art. 4º Todos os valores do plano deverão ser
expressos em moeda corrente nacional, sendo
vedada a utilização de unidade monetária de
qualquer outra natureza.
CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES
Art. 5º Considerar-se-ão, para efeitos desta
Resolução:
I - Apólice: documento emitido pela sociedade
seguradora formalizando a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, nos planos
individuais, ou pelo estipulante, nos planos
coletivos;
II - Beneficiário: pessoa física e/ou jurídica designada para receber a indenização, na hipótese de
ocorrência do evento coberto;
III - Capital Segurado: valor a ser pago pela sociedade seguradora ao beneficiário no caso de
ocorrência do evento coberto, o qual será composto por duas parcelas:
a) Capital Segurado de Risco: parcela do capital
segurado garantida pela sociedade seguradora,
equivalente a um seguro estruturado no regime
financeiro de repartição;
b) Capital Segurado de Acumulação: valor acumulado pelo segurado na Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder;
IV - Capital Segurado Inicial: valor do capital
segurado na data de início de vigência, observadas as Condições Contratuais;
V - Carregamento: importância destinada a
atender às despesas administrativas e de comercialização do plano;
VI - Certificado Individual: documento emitido
pela sociedade seguradora no caso de contratação coletiva e disponibilizado ao segurado quando da aceitação da proposta, da extensão do

seguro ou da alteração de valores do plano;
VII - Cobertura de Risco: cobertura do seguro de
pessoas cujo evento gerador não seja a sobrevivência do segurado a uma data pré-determinada;
VIII - Cobertura por Sobrevivência: cobertura do
seguro de pessoas que garante o pagamento do
capital segurado pela sobrevivência do segurado
a uma data pré-determinada;
IX - Condições Contratuais: conjunto de disposições que regem a contratação, incluindo as
disposições constantes da proposta de contratação, das Condições Gerais, das Condições Especiais, da apólice e, quando for o caso de plano
coletivo, do contrato, da proposta de adesão e do
certificado individual;
X - Condições Especiais: conjunto de cláusulas
que especificam as diferentes modalidades de
cobertura que possam ser contratadas dentro de
um mesmo plano de seguro;
XI - Condições Gerais: conjunto de cláusulas que
regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo obrigações e direitos da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, quando
couber, do estipulante;
XII - Contrato: instrumento jurídico, firmado entre
o estipulante e a sociedade seguradora, que
estabelece as peculiaridades da contratação do
plano coletivo e fixa os direitos e as obrigações do
estipulante, da sociedade seguradora, dos segurados e dos beneficiários;
XIII - Declaração Pessoal de Saúde e/ou de Atividade: informações que devem ser prestadas pelo
proponente, relacionadas às suas condições de
saúde e/ou de atividades exercidas, e que serão
levadas em consideração pela sociedade seguradora para avaliação do risco e na regulação de
evento coberto;
XIV - Estipulante: pessoa física ou jurídica que
propõe a contratação de plano coletivo, ficando
investida de poderes de representação do segurado, nos termos da legislação e regulação em
vigor, sendo identificado como estipulanteinstituidor quando participar, total ou parcialmente, do custeio do plano, e como estipulante
averbador quando não participar do custeio;
XV - FIE: o fundo de investimento especialmente
constituído, ou o fundo de investimento em
quotas de fundos de investimento especialmente
constituídos, cujos únicos quotistas sejam, direta
ou indiretamente, sociedades seguradoras;
XVI - Grupo Segurado: é a totalidade do grupo
segurável efetivamente aceita e incluída na
apólice coletiva;
XVII - Grupo Segurável: é a totalidade das pessoas
físicas vinculadas ao estipulante que reúnem as
condições para inclusão na apólice coletiva;
XVIII - Indenização: valor a ser pago pela sociedade seguradora na ocorrência do evento coberto,
limitado ao valor do capital segurado da cobertura contratada;
XIX - Início de Vigência: é a data a partir da qual as
coberturas de risco propostas serão garantidas

Capital Segurado
Constante:
modalidade em que o
capital segurado de risco
é recalculado ao longo
da vigência do seguro,
em função da evolução
do capital segurado de
acumulação, com o
objetivo de que a soma
de ambas as parcelas de
capital se mantenha
equivalente ao valor do
capital segurado inicial,
observado o disposto no
art. 18, no que se refere
à atualização anual de
valores;

Capital Segurado
Variável:
modalidade em que o
capital segurado é
variável ao longo da
vigência do seguro e
igual à soma do capital
segurado de
acumulação e do capital
segurado de risco, este
último, igual ao capital
segurado inicial,
observado o disposto no
art. 18, no que se refere
à atualização anual de
valores.
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pela sociedade seguradora;
XX - Nota Técnica Atuarial: documento previamente aprovado pela SUSEP que contém a
descrição e o equacionamento técnico do plano;
XXI - Parâmetros Técnicos: a taxa de juros, o
índice de atualização de valores e as taxas estatísticas e puras utilizadas e/ou tábuas biométricas, quando for o caso;
XXII - PEF: Provisão de Excedentes Financeiros,
constituída em conformidade com a regulamentação em vigor;
XXIII - Período de Cobertura: período durante o
qual, ocorrendo o evento coberto, e observadas
as Condições Contratuais, o segurado ou os
beneficiários, conforme o caso, farão jus à indenização por evento coberto;
XXIV - PMBaC: Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, constituída em conformidade
com a regulamentação em vigor;
XXV - Prazos de Carência: prazos estabelecidos
nas Condições Gerais e, quando for o caso, nas
Condições Especiais, durante os quais o segurado não poderá solicitar resgates e, na ocorrência
de evento coberto, seus beneficiários não terão
direito ao recebimento da indenização, devendo
ser observado o que dispõe o art. 13 desta
Resolução, podendo ser definidos prazos de
carência diferentes para o resgate e para o
recebimento da indenização;
XXVI - Prazo de Suspensão: prazo durante o qual,
no caso de não pagamento do prêmio regular ou
de insuficiência de recursos na PMBaC, o segurado ou os beneficiários não terão direito ao recebimento da indenização, devendo ser observado
o que dispõe o art. 13 desta Resolução;
XXVII - Prazo de Tolerância: prazo durante o qual,
no caso de não pagamento do prêmio regular ou
de insuficiência de recursos na PMBaC, a sociedade seguradora, ocorrendo evento coberto
pelo plano e observado o estipulado nas Condições Contratuais, se obriga ao pagamento da
indenização;
XXVIII - Prêmio: valor correspondente a cada um
dos pagamentos destinados ao custeio do plano;
XXIX - Prêmios Regulares: prêmios pagos regularmente para custeio do plano;
XXX - Prêmios Extraordinários: prêmios pagos
não regulares, cujos valores ou periodicidade
são livres, exclusivamente destinados a PMBaC
do plano.
XXXI - Prêmios de Risco: prêmios destinados ao
custeio do Capital Segurado de Risco;
XXXII - Proponente: o interessado em contratar
as coberturas, ou em aderir ao contrato, no caso
de contratação coletiva;
XXXIII - Proposta de Adesão: documento contendo a declaração dos elementos essenciais do
interesse a ser garantido e do risco a ser coberto,
por meio do qual o proponente, pessoa física,
expressa a intenção de aderir à contratação
coletiva, manifestando pleno conhecimento das
Condições Contratuais;

XXXIV - Proposta de Contratação: documento
contendo a declaração dos elementos essenciais
do interesse a ser garantido e do risco a ser
coberto, por meio do qual o proponente, pessoa
física ou jurídica, expressa a intenção de contratar coberturas, manifestando pleno conhecimento das Condições Contratuais;
XXXV - Resgate: instituto que prevê a retirada de
recursos da PMBaC e, quando for o caso, da PEF,
para os fins e nas hipóteses previstas nesta
Resolução;
XXXVI - Resultado Financeiro: valor correspondente, ao final do último dia útil de cada mês, à
diferença entre o valor da parcela do patrimônio
líquido do FIE relativa à PMBaC e o saldo da
PMBaC calculado de acordo com os parâmetros
técnicos do plano;
XXXVII - Segurado: pessoa física aceita no plano,
sobre a qual se estabelece o seguro;
XXXVIII - Vesting: conjunto de cláusulas constantes do contrato que o segurado, tendo expresso
e prévio conhecimento, é obrigado a cumprir,
para que lhe possam ser oferecidos e postos à
sua disposição os recursos das provisões decorrentes dos prêmios custeados pelo estipulanteinstituidor.
CAPÍTULO III - DO CAPITAL SEGURADO, DAS
MODALIDADES DO SEGURO DE VIDA UNIVERSAL
E DA INDENIZAÇÃO
Seção I
Da composição do capital segurado
Art. 6º O capital segurado de cada uma das
coberturas do plano será composto pela soma
do capital segurado de risco com o capital segurado de acumulação.
Seção II
Das modalidades do Seguro de Vida Universal
Art. 7º A sociedade seguradora, quando da
elaboração do plano, deverá optar por uma das
duas modalidades de seguro:
I - Capital Segurado Constante: modalidade em
que o capital segurado de risco é recalculado ao
longo da vigência do seguro, em função da
evolução do capital segurado de acumulação,
com o objetivo de que a soma de ambas as
parcelas de capital se mantenha equivalente ao
valor do capital segurado inicial, observado o
disposto no art. 18, no que se refere à atualização anual de valores;
II - Capital Segurado Variável: modalidade em
que o capital segurado é variável ao longo da
vigência do seguro e igual à soma do capital
segurado de acumulação e do capital segurado
de risco, este último, igual ao capital segurado
inicial, observado o disposto no art. 18, no que
se refere à atualização anual de valores.
Parágrafo Único. Para a evolução do saldo da
PMBaC em função dos aportes originados pelos
valores dos prêmios regulares, elaborada para a
estruturação técnica do plano, deverão ser
observadas as seguintes premissas:
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a) Na Modalidade Capital Segurado Constante,
há aportes de prêmios regulares no saldo da
PMBaC até o final de vigência do seguro, observada a periodicidade de pagamento de prêmios
adotada;
b) Na Modalidade Capital Segurado Constante, o
saldo da PMBaC objetiva alcançar, ao final da
vigência do seguro, um valor menor ou igual ao
do capital segurado inicial, observado o disposto
no art. 18, no que se refere à atualização anual
de valores.
c) Nas Modalidades Capital Segurado Constante
e Capital Segurado Variável, o capital segurado
inicial, no início da vigência, é inteiramente
composto pelo capital segurado de risco, devendo o saldo da PMBaC evoluir a partir do primeiro
prêmio pago;
d) Na modalidade Capital Segurado Variável, o
somatório dos valores dos prêmios regulares
destinados à PMBaC pagos durante o ano não
poderá ser superior a 10% (dez por cento) do
capital segurado de risco, observado o disposto
no art. 18, no que se refere à atualização anual
de valores.
Art. 8º A indenização, de acordo com o plano de
seguro contratado, será paga sob a forma de
renda ou de pagamento único.
Seção III
Da alteração do capital segurado inicial
Art. 9º O segurado poderá solicitar formalmente, durante o prazo de vigência da apólice, a
alteração do valor do capital segurado inicial,
podendo a solicitação ser aceita ou não pela
sociedade seguradora, observadas as disposições das Condições Gerais e, quando for o caso,
das Condições Especiais.
Seção IV
Do pagamento da indenização
Art. 10. Na ocorrência do evento coberto, a
indenização será paga ao segurado ou aos beneficiários, de acordo com o estabelecido nas
propostas e na apólice, e será acrescida, quando
cabível, do saldo da PEF.
§ 1º Para fins de cálculo do valor a ser indenizado, serão considerados o saldo da PMBaC e,
quando cabível, o saldo da PEF, aferidos na data
em que a comunicação de ocorrência do evento
coberto for protocolada formalmente na seguradora.
§ 2º A sociedade seguradora deverá, quando for
o caso, descontar da indenização a ser paga os
tributos eventualmente devidos nos termos da
legislação vigente.
§ 3º Na ocorrência, durante o prazo de tolerância, de evento coberto, a sociedade seguradora
poderá abater do valor da indenização a quantia
correspondente aos prêmios de risco que deixaram de ser pagos.
Art. 11. Os procedimentos e o prazo para pagamento da indenização deverão constar das
Condições Gerais e, quando for o caso, das
Condições Especiais, com especificação dos
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documentos a serem apresentados à sociedade
seguradora para cada tipo de cobertura, sendo a
ela facultado, no caso de dúvida fundada e
justificável, solicitar documentação e/ou informação complementar.
§ 1º Deverá ser estabelecido prazo para pagamento das indenizações, limitado a trinta dias,
contados a partir da entrega de todos os documentos básicos previstos nas Condições Gerais
e, quando for o caso, nas Condições Especiais,
ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.
§ 2º Deverá ser informado nos documentos
mencionados no caput deste artigo que, no caso
de exigência de documentação e/ou informação
complementar, o prazo mencionado no parágrafo anterior será suspenso, voltando a correr a
partir do primeiro dia útil subsequente à data
em que forem completamente atendidas as
exigências.
§ 3º Deverá constar das Condições Gerais e,
quando for o caso, das Condições Especiais, que
o não pagamento da indenização até o fim do
prazo previsto implicará aplicação de juros de
mora, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado, sem prejuízo de
sua atualização monetária, nos termos da legislação específica.
Seção V
Das situações em que não é devido o pagamento da indenização
Art. 12. Além das situações previstas nas Condições Gerais como excluídas, o plano de seguro
poderá estabelecer prazo de carência, durante o
qual, nos termos da legislação vigente, o segurado ou os beneficiários não terão direito ao
recebimento da indenização referente ao capital
segurado de risco.
§ 1º Para sinistros decorrentes de acidentes
pessoais, não poderá ser estabelecido prazo de
carência, exceto no caso de suicídio ou de tentativa de suicídio, quando o referido período
corresponderá a dois anos ininterruptos, contados a partir da data de contratação ou de adesão
ao seguro, ou de sua recondução depois de
suspenso.
§ 2º O prazo de carência deverá respeitar o
limite máximo de dois anos, contados a partir da
data:
I - de início de vigência da apólice ou, conforme
o caso, do certificado individual;
II - de aceitação, pela sociedade seguradora, de
aumento do valor do capital segurado de risco,
quando expressamente solicitado pelo segurado, e apenas sobre o valor do aumento;
III - de recondução do plano depois de suspenso.
§ 3º O prazo de carência e o critério para sua
aplicação deverão ser fixados na proposta,
Condições Gerais, Condições Especiais, quando
for o caso, e Nota Técnica Atuarial, podendo, a
critério da sociedade seguradora, e com base na
apresentação de declaração pessoal de saúde
ou de atividade e/ou exames médicos, ser

reduzido ou zerado, devendo tal fato constar da
apólice e, no caso de contratação coletiva, do
contrato.
Art. 13. Ocorrendo negativa do pagamento de
indenização relacionada à cobertura contratada, após aviso de sinistro para o qual não haja
cobertura, conforme definido nas Condições
Gerais e, se houver, nas Condições Especiais, o
saldo da PMBaC e, quando for o caso, da PEF,
será posto à disposição do segurado ou de seu
beneficiário, conforme o caso, para recebimento à vista ou para pagamento de renda, conforme definido nas Condições Gerais do seguro ou,
em caso de contratação coletiva, no contrato,
não se aplicando qualquer período de carência
para efetivação do pagamento.
§ 1º Do valor mencionado no caput deste artigo,
deverão ser descontados os tributos eventualmente devidos, a quantia correspondente aos
prêmios de risco que eventualmente deixaram
de ser pagos, se adotado prazo de tolerância, e o
carregamento, se adotado de forma postecipada nos termos do inciso II do art. 20 desta Resolução.
§ 2º O plano será automaticamente cancelado
na data em que os valores mencionados no
caput deste artigo forem disponibilizados ao
segurado ou aos beneficiários, na forma regulamenta, não sendo devido nenhum outro valor
por parte da sociedade seguradora.
CAPÍTULO IV - DOS PARÂMETROS TÉCNICOS
Seção I
Da taxa de juros
Art. 14. Quando o plano estabelecer garantia
mínima de remuneração por taxa de juros, esta
deverá respeitar o limite fixado pela SUSEP,
observado o máximo de seis por cento ao ano
ou seu equivalente efetivo mensal.
Parágrafo único. O limite de que trata o caput
deste artigo não se aplica à remuneração de que
tratam os incisos IV e V do art. 39 desta Resolução.
Seção II
Das tábuas biométricas
Art. 15. As tábuas ou taxas que serão utilizadas
para cálculo do prêmio de risco serão aquelas
definidas no plano submetido à aprovação da
SUSEP, observados os limites regulamentares
em vigor.
Parágrafo único. Na forma e nos termos aprovados pela SUSEP, poderão ser utilizadas outras
tábuas ou taxas que não atendam ao limite
previsto neste artigo, desde que sua adequação
técnica seja devidamente comprovada.
Seção III
Dos resultados financeiros
Art. 16. É facultada a reversão de resultados
financeiros, aplicando-se as pertinentes disposições regulamentares.
§ 1º Se o plano contemplar a reversão de resultados financeiros, deverá constar das Condições

Gerais e, quando for o caso, das Condições
Especiais, o percentual de reversão a que faz jus
o segurado, a periodicidade e a época de incorporação do saldo da PEF ao saldo da PMBaC.
§ 2º As Condições Gerais e, quando for o caso,
as Condições Especiais deverão especificar
como a incorporação do saldo da PEF a que se
refere o parágrafo anterior poderá impactar o
valor do prêmio regular e/ou o valor do capital
segurado e/ou o período de pagamento do
prêmio regular e/ou o período de cobertura, de
acordo com opção escolhida pelo segurado na
proposta, passível de ser alterada a qualquer
momento, mediante solicitação expressa à
sociedade seguradora.
Seção IV- Da atualização de valores
Art. 17. Deverá ser estabelecido critério de
atualização de valores, com base na regulação
específica em vigor.
§ 1º A atualização de valores poderá ensejar o
recálculo do valor do prêmio regular.
§ 2º O critério de atualização de valores e o
impacto mencionado no parágrafo anterior
deverão constar das propostas, das Condições
Gerais e, no caso de plano coletivo, do contrato.
Art. 18. A atualização anual dos capitais segurados e prêmios será aplicada, no caso da modalidade Capital Segurado Constante, ao capital
segurado e prêmio regular e, no caso da modalidade Capital Segurado Variável, ao capital
segurado de risco e ao prêmio de risco, observada a regulamentação específica que trata de
atualização de valores.
CAPÍTULO V - DO CARREGAMENTO
Art. 19. Poderá ser cobrado carregamento para
fazer face às despesas administrativas e de
comercialização, na forma regulada pela SUSEP,
ficando vedada a cobrança de inscrição e quaisquer outros encargos ou comissões incidentes
sobre o valor dos prêmios.
Art. 20. O carregamento poderá ser cobrado:
I - no pagamento dos prêmios regulares ou,
alternativamente, prêmios de risco, líquidos de
impostos, quando houver; e/ou
II - no resgate de recursos, calculado proporcionalmente ao saldo do valor nominal dos prêmios pagos, contido no montante resgatado.
Art. 21. Os percentuais de carregamento, os
critérios de aplicação e a forma de cobrança
deverão constar das propostas, das Condições
Gerais e na Nota Técnica Atuarial, devendo ser
os mesmos para todos os segurados de um
mesmo plano, no caso de plano individual, ou
mesmo contrato, no caso de plano coletivo.
§ 1º O carregamento praticado deverá constar,
no caso de planos individuais, da Nota Técnica
Atuarial, e no caso de planos coletivos, do
contrato.
§ 2º Nos planos coletivos, o carregamento
máximo deverá constar da Nota Técnica Atuarial.

§ 3º Os percentuais de carregamento estabelecidos não poderão sofrer aumento, ficando
sua redução, que deverá ser extensiva a todos
os segurados do plano, no caso de plano individual, ou do contrato, no caso de plano coletivo,
a critério da seguradora.
CAPÍTULO VI - DA COMERCIALIZAÇÃO E DA
CONTRATAÇÃO
Art. 22. O plano de seguro de que trata esta
Resolução poderá ser contratado de forma
individual ou coletiva, observadas as normas
em vigor.
§ 1º A contratação deverá ser efetivada por
meio de proposta de contratação e, no caso de
plano coletivo, a adesão dos proponentes à
apólice será precedida do preenchimento e
assinatura de proposta de adesão.
§ 2º Previamente ao preenchimento da proposta de contratação, nos planos individuais, e
da proposta de adesão, nos planos coletivos,
deverão ser disponibilizadas ao proponente as
Condições Gerais e, quando for o caso, as
Condições Especiais.
§ 3º A sociedade seguradora deverá ter a
comprovação da data de protocolo da proposta de cada proponente.
Art. 23. A comercialização e contratação do
plano poderão ser realizadas por meios remotos, observada a regulamentação vigente.
Art. 24. No caso de a proposta ser aceita pela
sociedade seguradora, será emitida e disponibilizada a apólice ou certificado individual no
prazo máximo de trinta dias, a contar da data
de protocolo da proposta.
Seção-Das disposições específicas da contratação coletiva
Art. 25. No caso de perda do vínculo existente
entre o segurado e o estipulante, desde que
haja concordância expressa do estipulante, o
segurado poderá ser mantido no plano:
I - assumindo, a partir dessa data, o custeio
integral das coberturas contratadas; ou II ajustando o valor do Capital Segurado à parcela do prêmio sob sua responsabilidade.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto
no caput e em seus incisos, deverá ser garantida ao segurado a possibilidade de resgatar o
saldo da PMBaC e, quando for o caso, da PEF,
independentemente do prazo de carência
estabelecido no contrato, observado o disposto no art. 27 desta Resolução.
Art. 26. Em caso de rescisão do contrato entre
o estipulante e a sociedade seguradora, deverá ser garantida aos segurados a opção de
resgatar os recursos, independentemente do
prazo de carência estabelecido nas Condições
Gerais.
§ 1º Na hipótese prevista no caput o saldo da
PMBaC constituída a partir dos prêmios custeados pelo estipulante-instituidor, acrescido do
valor da respectiva PEF, se for o caso, passará a

integrar a PMBaC individual dos segurados do
grupo.
§ 2º O critério para a integração a que se refere
o § 1º deste artigo deverá constar do contrato.
Art. 27. No caso de desligamento do segurado
sem o cumprimento das cláusulas do contrato
que regem o vesting, o saldo de provisões
originado de prêmios pagos pelo estipulanteinstituidor poderá, a seu critério, ser revertido
em favor do próprio segurado ou do grupo de
segurados remanescente, conforme definido
no contrato.
CAPÍTULO VII - DA VIGÊNCIA
Art. 28. Deverão ser especificados na apólice,
no certificado individual e nas propostas o início
e o final da vigência das coberturas contratadas,
observada a regulação em vigor.
§ 1º Desde que previsto nas Condições Gerais,
os planos com vigência por prazo determinado
poderão prever a extensão do fim de vigência
das coberturas, em função do saldo da PMBaC
existente, ao final da vigência original da apólice
ou do certificado individual.
§ 2º A extensão a que se refere o parágrafo
anterior é facultativa para as partes, devendo
sua efetivação ser formalizada por meio de
endosso à apólice, com a concordância expressa do segurado, da sociedade seguradora, e, no
caso de contratação coletiva, do estipulante.
Art. 29. Ao final da vigência da apólice ou do
certificado individual, não tendo ocorrido
evento coberto pelo seguro, o saldo da PMBaC,
e quando for o caso, da PEF, será posto à disposição do segurado, sendo vedada a cobrança de
quaisquer despesas, exceto o carregamento
postecipado, se houver.
Art. 30. Os planos de seguro de que trata esta
Resolução deverão, obrigatoriamente, ter prazo
de vigência maior ou igual a cinco anos completos. Art. 31. É vedada a renovação de apólice de
seguro de vida universal.
CAPÍTULO VIII - DO CUSTEIO
Art. 32. As Condições Gerais e a Nota Técnica
Atuarial deverão prever as formas e os critérios
de custeio do plano e as possíveis periodicidades de pagamento dos prêmios regulares.
Art. 33. O plano será custeado mediante pagamento de prêmios regulares, calculados de
acordo com metodologia e critérios estabelecidos na Nota Técnica Atuarial.
Parágrafo único. O segurado, observado o
disposto nas Condições Gerais e, quando for o
caso, nas Condições Especiais, poderá solicitar,
formalmente, à sociedade seguradora, durante
o prazo de vigência do seguro, alteração do
valor do prêmio regular, podendo a solicitação
ser aceita ou não pela sociedade seguradora.
Art. 34. É vedado o aporte de prêmios extraordinários ao plano.
Art. 35. No caso de não pagamento do valor do
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prêmio regular, a sociedade seguradora deverá
prever, nas Condições Gerais e, quando for o
caso, nas Condições Especiais, a adoção de um
dos seguintes procedimentos e respectivos
critérios de aplicação, ou uma combinação
deles:
I - estabelecer prazo de suspensão, durante o
qual não há cobertura dos sinistros ocorridos
durante o período de inadimplência, sendo
vedada a cobrança dos prêmios de risco referentes a este período;
II - estabelecer prazo de tolerância, com cobertura dos sinistros ocorridos durante o período
de inadimplência e a consequente cobrança do
prêmio de risco devido ou, quando for o caso,
seu abatimento da indenização paga aos
beneficiários;
III - descontar o valor do prêmio de risco do
saldo disponível da PMBaC, com a consequente redução do capital segurado; e
IV - cancelar o plano por inadimplência, mediante comunicação ao segurado.
§ 1º No critério mencionado no caput deste
artigo, em relação ao inciso III, deverá ser
observado o disposto no art. 41, podendo ser
estipulado nas Condições Gerais limite para a
quantidade de vezes e/ou para o valor máximo
de desconto do prêmio de risco do saldo disponível da PMBaC.
§ 2º No caso de cancelamento do plano por
inadimplência conforme previsto no inciso IV
deste artigo, inclusive após a aplicação de
algum dos outros procedimentos previstos, a
sociedade seguradora disponibilizará ao segurado o saldo da PMBaC e, quando for o caso, o
da PEF.
§ 3º Do valor a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser descontado os tributos eventualmente devidos, a quantia correspondente
aos prêmios de risco que eventualmente
deixaram de ser pagos, se adotado prazo de
tolerância e o carregamento, se adotado de
forma postecipada nos termos do inciso II do
art. 20 desta Resolução.
Art. 36. No caso de insuficiência de recursos na
PMBaC para pagamento do prêmio de risco em
decorrência de situações previstas no plano, a
sociedade seguradora deverá prever, nas
Condições Gerais e, quando for o caso, nas
Condições Especiais, a adoção de um dos
seguintes procedimentos e respectivos critérios de aplicação, ou uma combinação deles:
I - estabelecer prazo de suspensão, durante o
qual não há cobertura dos sinistros ocorridos
durante o período de insuficiência, sendo
vedada a cobrança dos prêmios de risco referentes a este período;
II - estabelecer prazo de tolerância, com cobertura dos sinistros ocorridos durante o período
de insuficiência e a consequente cobrança do
prêmio de risco devido ou, quando for o caso,
seu abatimento da indenização paga aos
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beneficiários;
III - cancelar o plano, mediante prévia comunicação ao segurado.
§ 1º No caso de cancelamento do plano por
insuficiência de recursos na PMBaC, conforme
previsto no inciso III deste artigo, inclusive
após a aplicação de algum dos outros procedimentos previstos, a sociedade seguradora
disponibilizará ao segurado o saldo da PMBaC
e, quando for o caso, o da PEF.
§ 2º Do valor a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser descontados os tributos eventualmente devidos e o carregamento, se adotado
de forma postecipada, nos termos do inciso II
do art. 20 desta Resolução
CAPÍTULO IX - DAS PROVISÕES
Art. 37. A sociedade seguradora constituirá,
mensalmente, provisões, calculadas de acordo
com a Nota Técnica Atuarial do plano e observadas as demais normas legais e regulamentares
em vigor.
Art. 38. Serão contabilizados na PMBaC, líquidos, quando for o caso, de carregamento e de
impostos:
I - o valor do prêmio regular, líquido do prêmio
de risco da competência; e
II - o valor dos recursos revertidos da PEF, quando for o caso.
Art. 39. O saldo da PMBaC, na forma estabelecida na Nota Técnica Atuarial e nas Condições
Gerais e, quando for o caso, nas Condições
Especiais do plano:
I - será remunerado por taxa de juros anual,
aplicada pro rata die ("proporcionalmente ao
número de dias"), e atualizado mensalmente,
por índice de preços;
II - será remunerado por taxa de juros anual,
aplicada pro rata die;
III - será atualizado mensalmente por índice de
preços;
IV - será remunerado pela rentabilidade da
carteira de investimentos do FIE no qual estiver
aplicada a totalidade dos recursos da PMBaC;
V - será remunerado pela rentabilidade da
carteira de investimentos do FIE no qual estiver
aplicada a totalidade dos recursos da PMBaC,
com garantia mínima de desempenho, segundo
critérios definidos no plano.
Parágrafo único. Quando prevista a reversão de
resultados financeiros, os recursos da PMBaC
deverão ser aplicados, em sua totalidade, em
quotas de FIE.
Art. 40. O saldo da PEF será remunerado pela
rentabilidade da carteira de investimentos de
FIE no qual, obrigatoriamente, deverão estar
aplicados os recursos da respectiva PMBaC.
Art. 41. Os recursos da PMBaC, observado o
disposto nas Condições Gerais e, quando for o
caso, nas Condições Especiais, serão utilizados,
exclusivamente, para efetuar pagamentos aos
segurados e aos beneficiários, na forma prevista

nesta norma, e para quitar valores devidos à
sociedade seguradora, relacionados a:
I - prêmios de risco;
II - carregamentos.
CAPÍTULO X - DO RESGATE
Art. 42. O segurado poderá solicitar resgate,
total ou parcial, de recursos disponíveis da
PMBaC, na forma regulada pela SUSEP, observado o disposto nas Condições Gerais e, quando
for o caso, nas Condições Especiais.
Parágrafo único. Poderão constar dos documentos mencionados no caput deste artigo e na
proposta, prazo de carência a partir da contratação e/ou entre pedidos consecutivos para
efetivação do pagamento de resgate, observada
a regulamentação em vigor.
Art. 43. Do valor resgatado, deverão ser descontados os tributos eventualmente devidos.
Art. 44. A parcela da PMBaC correspondente ao
valor do carregamento postecipado e dos
tributos eventualmente devidos não poderá ser
resgatada.
Art. 45. As Condições Gerais e, quando for o
caso, as Condições Especiais, deverão especificar como a efetivação de resgate parcial irá
impactar o valor de prêmios regulares e/ou o
valor do capital segurado e/ou período de
pagamento do prêmio regular e/ou o prazo de
vigência, respeitado o disposto no art. 30, de
acordo com opção escolhida pelo segurado na
proposta, passível de ser alterada a qualquer
momento, mediante solicitação expressa à
sociedade seguradora.
§ 1º Não poderão ser resgatados parcialmente
recursos contabilizados na PEF e ainda não
revertidos para a PMBaC.
§ 2º Do valor a ser pago, a sociedade seguradora
irá descontar a quantia referente ao carregamento postecipado, quando previsto.
Art. 46. A solicitação de resgate total implicará o
automático cancelamento do plano, na data em
que o valor do resgate for disponibilizado ao
segurado.
§ 1º Se o plano contemplar a reversão de resultados financeiros, o saldo da PEF será pago
concomitantemente ao saldo da PMBaC.
§ 2º A sociedade seguradora deverá, quando for
o caso, descontar do valor a ser pago ao segurado o carregamento postecipado.
Art. 47. Ressalvado o carregamento postecipado, não será permitido à sociedade seguradora
co-brar quaisquer despesas por ocasião do
resgate.
CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48. Não poderão constar das Condições
Contratuais cláusulas coercitivas, desleais,
abusivas, impostas, incompatíveis com a boafé e com a equidade, ou que estabeleçam
obrigações iníquas, que coloquem o segurado
ou beneficiário em desvantagem, ou que

contrariem a regulação em vigor.
§ 1º As condições restritivas deverão ser informadas em destaque, com a utilização de tipo
gráfico distinto ao das demais disposições
contratuais, e em linguagem de fácil compreensão, permitindo seu imediato e amplo
entendimento.
§ 2º Os critérios para determinação da taxa de
carregamento, de restrições para segurados e
beneficiários e o percentual de reversão de
resultados financeiros, quando previsto,
devem ser idênticos para os segurados de um
mesmo plano.
Art. 49. Na proposta, nas condições gerais e na
apólice ou certificado individual deverá constar
em destaque a seguinte informação: "O seguro
de vida universal não é um produto de investimento. Leia atentamente as condições contratuais, observando seus direitos e obrigações".
Art. 50. Observada regulação complementar, a
sociedade seguradora deverá:
I - disponibilizar ao segurado as informações
necessárias ao acompanhamento dos valores
de seu plano;
II - prestar informações ao segurado, sempre
que solicitadas; e
III - divulgar, ampla e imediatamente, qualquer
ato ou fato relevante relativo ao plano.
Art. 51. O descumprimento do disposto nesta
Resolução sujeita as sociedades seguradoras e
seus administradores às medidas e sanções
legais e regulamentares previstas nas normas
vigentes, representando, inclusive, quando
cabível, crime contra a economia popular, nos
termos da lei.
Art. 52. Aos casos não previstos nesta Resolução aplicam-se as disposições legais e regulamentares em vigor.
Art. 53. Esta Resolução entrará em vigor em
120 (cento e vinte) dias após sua publicação.
PAULO DOS SANTOS
(DOU de 27.12.2016 - págs. 91 a 93 - Seção 1

CIRCULAR SUSEP
Nº 546, DE 23.02.2017
Suspende os efeitos da Circular SUSEP
nº 541, de 17 de outubro de 2016.
O Superintendente da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, na forma do disposto
no art. 36, alínea "b", do Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, e
Considerando o disposto no inciso II do artigo
34 do Decreto nº 60.459, de 13 de março de
1967, bem como o que consta no Processo
Susep nº 15414.610 483/2016-36, resolve,
Art. 1º Suspender, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, os efeitos da Circular SUSEP nº 541, de 17
de outubro de 2016, que estabelece diretrizes

gerais aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil de diretores e administradores de
pessoas jurídicas (seguro de RC D & O).
Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de
sua publicação.
JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES

RESOLUÇÃO CNSP Nº 342
Altera dispositivos da Resolução CNSP nº 332,
de 9 de dezembro de 2015.
A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
- SUSEP, na forma do disposto no art. 36, alínea
"c", do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de
1966, no uso de suas atribuições legais, torna
público que o CONSELHO NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sessão ordinária realizada em 16 de dezembro de 2016, com
fulcro no disposto no art. 12 da Lei n.º 6.194, de
19 de dezembro de 1974, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 8.441, de 1992, pela Lei
n.º 11.482, de 2007 e pela Lei n.º 11.945, de
2009, e o que consta do Processo CNSP n.º
6/2015, SUSEP n.º 15414.001610/2016-10 e SEI
n.º 15414.612591/2016-43, resolveu:
Art. 1º Os artigos 47 e 49 da Resolução CNSP nº
332, de 2015, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 47. Os prêmios tarifários, por categoria,
ficam estabelecidos conforme tabela a seguir:
Categoria Valores de Prêmio Tarifário (R$) 1
63,69 2 63,69 3 246,23 4 152,67 8 81,90 9 180,65
10 66,66 ...
Art. 49. Os percentuais de repasse dos prêmios
tarifários arrecadados, na forma da legislação
vigente, ficam estabelecidos conforme tabela a
seguir: Componentes Percentuais (%) SUS 45,00
D E N AT R A N 5,00 Despesas Administrativas
5,35 Margem de Resultado 2,00 Corretagem
média: categorias 3 e 4 (8%) e demais categorias
(0,4% - Fundo de Desenvolvimento Educacional
do Seguro, art. 19 da Lei nº 4.594/1964) 0,59
Prêmio puro + IBNR 42,06
§ 1º O valor a ser acumulado mensalmente a
título de Provisão de Sinistros Ocorridos e Não
Avisados - IBNR, para as categorias de que trata o
caput, será equivalente à diferença entre a
parcela de 42,06% sobre os prêmios tarifários
arrecadados e o somatório dos sinistros efetivamente pagos.
§ 2º (...)"
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de
janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.
JOAQUIM MENDANHA DE ATAÍDES
Superintendente
(DOU de 09.01.2017 – pág. 15 – Seção 1)

Circular SUSEP Nº 546 DE 23/02/2017
Publicado no DO em 24 fev 2017

DECRETO Nº 8.925
Altera o Decreto nº 3.937, de 25 de setembro
de 2001, que regulamenta a Lei nº 6.704, de
26 de outubro de 1979, que dispõe sobre o
Seguro de Crédito à Exportação.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no art. 9º da Lei nº 6.704, de 26 de outubro de
1979, e na Lei nº 9.818, de 23 de agosto de
1999,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 3.937, de 25 de setembro
de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º
.........................................................................
...........
.........................................................................
.......................
III - as exportações estrangeiras de bens e serviços, desde que estejam associadas a exportações brasileiras de bens e serviços ou que contenham componentes produzidos ou serviços
prestados por empresas brasileiras, com o compartilhamento correspondente de risco com
agências de crédito à exportação estrangeiras,
seguradoras, resseguradoras, instituições
financeiras e organismos internacionais,
observado o disposto no art. 4º da Lei nº 6.704,
de 26 de outubro de 1979.
§1º O Seguro de Crédito à Exportação poderá
ser utilizado por exportadores e por instituições financeiras, agências de crédito à exportação, seguradoras, resseguradoras, fundos de
investimento e organismos internacionais que
financiarem, refinanciarem ou garantirem a
produção de bens e a prestação de serviços destinados à exportação brasileira e às exportações brasileiras de bens e serviços, assegurado
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as micro e pequenas empresas nos
termos deste regulamento.
.........................................................................
................................
§3º Enquadram-se no disposto no §1º as
exportações brasileiras de bens e serviços previstas no inciso I do caput do art. 6º da Lei nº
9.826, de 23 de agosto de 1999." (NR)
" A r t .
3 º
.........................................................................
...........
.........................................................................
.........................
VII - inadimplemento por parte do Banco Central do país do devedor, no âmbito do Convênio
de Pagamentos e Créditos Recíprocos - CCR,
por prazo superior a cento e vinte dias das com-
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pensações quadrimestrais.
§1º As situações previstas no incisos I a VI do
caput não contemplam as operações efetuadas no âmbito do CCR.
.........................................................................
....................." (NR)
"Art. 4º
.........................................................................
...........
.........................................................................
........................
III......................................................................
....................
a) bens e serviços de indústrias do setor de
defesa;
b) produtos agrícolas ou seus derivados, cujo
produtor seja, no momento da contratação
com a instituição financeira, beneficiário de
cotas tarifárias para mercados preferenciais; e
c) produtos pecuários ou seus derivados, cujo
produtor seja, no momento da contratação
com a instituição financeira, beneficiário de
cotas tarifárias para mercados preferenciais.
Parágrafo único. A cobertura de que trata os
incisos II e III do caput abrange, se for o caso, a
exportação realizada por cooperativa ou pessoa jurídica exportadora da qual o produtor
faça parte." (NR)
"Art. 5º As situações caracterizadoras de risco
comercial e de risco político e extraordinário,
previstas nos art. 2º e art. 3º, e as situações descritas no art. 4º somente prevalecerão quando
expressamente notificadas nas condições do
contrato de seguro." (NR)
"Art. 6º A cobertura do SCE incidirá:
I - no caso de risco de crédito, sobre o valor
financiado da operação;
II - nos casos previstos nos incisos I e II do caput
do art. 4º, sobre as perdas líquidas definitivas
do segurado, não abrangendo os prejuízos
decorrentes da não realização de lucros esperados ou de oscilações de mercado;
III - no caso previsto no inciso III do caput do
art. 4º, sobre os valores desembolsados pela
instituição financeira com vistas ao cumprimento da garantia prestada contra riscos de
obrigações contratuais de exportador, sob a
forma de garantia de execução, garantia de
reembolso de adiantamento de recursos e
garantia de termos e condições de oferta."
(NR)
"Art. 8º
.........................................................................
.......
.........................................................................
......................
§3º Nas operações a que se refere o §2º, o
decurso do prazo de sessenta dias, contado da
data prevista para o embarque dos bens e para
a prestação dos serviços, sem a sua efetivação,
caracterizará o sinistro, desde que a impossibilidade de embarque dos bens e da prestação
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dos serviços decorra das situações descritas
nos art. 2º ou art. 3º.
.........................................................................
................................
§9º A garantia da União para exportações
financiadas que tenham curso no CCR será concedida para as operações com prazo superior a
trezentos e sessenta dias.
§10. A garantia da União em operações de seguro de crédito à exportação incidirá sobre o
valor de principal do financiamento acrescido
dos juros da operação verificados entre a data
do inadimplemento da obrigação e o termo
final do prazo para caracterização do sinistro
nos casos de risco de crédito.
§11. Eventual atraso no pagamento de indenizações por parte da União resultará na incidência de juros a serem estabelecidos contratualmente, incidentes entre o termo final do prazo
para pagamento da indenização e a data de sua
efetiva realização.
§12. A União poderá prestar garantias em operações de seguro de crédito à exportação contra riscos comerciais, com qualquer prazo de
financiamento, quando houver compartilhamento de risco com instituições financeiras e
seguradoras, nos termos do §1º do art. 1º da
Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, e a
cobertura da União na operação for inferior ao
montante da parte privada.
§13. A garantia da União em operações de seguro para micro, pequenas e médias empresas na
fase pré-embarque e de seguro de crédito
interno para o setor de aviação civil abrangerá
os eventos definidos no inciso VI do caput do
art. 3º quando ocorridos também dentro do
território nacional, para efeito de caracterização de sinistro.
§14. Para as operações de seguro garantidas
pela União, o prazo previsto no inciso I do
caput do art. 2º e no inciso I do caput do art. 3º
será de noventa dias, contado da data de vencimento da primeira parcela não paga, observado o disposto no parágrafo único do art. 2º e no
§2º do art. 3º." (NR)
Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 3.937, de 25 de setembro de
2001:
I - o inciso VIII do caput do art. 3º; e
II - o parágrafo único do art. 6º.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
(DOU de 01.12.2016 – págs. 5 e 6 – Seção 1)

RESOLUÇÃO ANAC
Nº 400

Dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo.
A Diretoria da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC, no exercício da competência que
lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº
11.182, de 27 de setembro de 2005, tendo em
vista o disposto nos arts. 8º, incisos I e X, da
mencionada Lei, 222 a 260 e 302 da Lei nº
7.565, de 19 de dezembro de 1986, nas Leis nºs
10.406, de 10 de janeiro de 2002, 8.078, de 11
de setembro de 1990, e nos Decretos nºs 5.910,
de 27 de setembro de 2006, e 6.780, de 18 de
fevereiro de 2009, e Considerando o que consta
do processo nº 00058.054992/2014-33, deliberado e aprovado na 26ª Reunião Deliberativa
da Diretoria, realizada em 13 de dezembro de
2016,
Resolve:
Art. 1º Estabelecer as condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros,
doméstico e internacional.
Parágrafo único. As condições gerais de transporte aéreo também se aplicam aos voos não
regulares em que houver assentos comercializados individualmente e oferecidos ao público.
CAPÍTULO I DAS OBRIGAÇÕES PRÉVIAS À
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO
Seção I Da Oferta do Serviço
Art. 2º Na oferta dos serviços de transporte
aéreo, o transportador poderá determinar o
preço a ser pago por seus serviços, bem como
suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC.
Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens
aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços
oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de
forma a permitir imediata e fácil compreensão.
Art. 3º O transportador deverá oferecer ao

passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou
remarcação não ultrapasse 5% (cinco por cento)
do valor total dos serviços de transporte aéreo,
observado o disposto nos arts. 11 e 29, parágrafo
único, desta Resolução.
Art. 4º A oferta de serviços de transporte aéreo
de passageiros, em quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de
turismo, deverá apresentar o valor total da
passagem aérea a ser pago pelo consumidor.
§ 1º O valor total da passagem aérea será composto pelos seguintes itens:
I - valor dos serviços de transporte aéreo;
II - tarifas aeroportuárias; e
III - valores devidos a entes governamentais a
serem pagos pelo adquirente da passagem
aérea e arrecadados por intermédio do transportador.
§ 2º O valor final a ser pago será acrescido de
eventuais serviços opcionais contratados ativamente (regra opt-in) pelo consumidor no processo de comercialização da passagem aérea.
Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do
destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações
ao usuário:
I - valor total da passagem aérea a ser pago em
moeda nacional, com discriminação de todos os
itens previstos no art. 4º, § 1º, desta Resolução;
II - regras de não apresentação para o embarque
(no-show), remarcação e reembolso, com suas
eventuais multas;
III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos; e
IV - regras e valores do transporte de bagagem.
§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se
processo de comercialização aquele realizado
no território nacional ou por meio eletrônico
direcionado ao mercado brasileiro.
§ 2º É vedada qualquer cobrança por serviço ou
produto opcional que não tenha sido solicitado
ativamente pelo usuário (regra opt-in).
§ 3º As informações dos produtos e serviços
relativos ao transporte aéreo e comercializados
pelo transportador deverão ser disponibilizadas
em língua portuguesa, de maneira clara e objetiva.
Seção II Do Comprovante de Passagem Aérea
Art. 6º O transportador deverá apresentar ao
passageiro, em meio físico ou eletrônico, o
comprovante da passagem aérea adquirida
contendo, além das informações constantes do
art. 5º desta Resolução, os seguintes itens:
I - nome e sobrenome do passageiro;
II - horário e data do voo, se houver;
III - procedimento e horário de embarque;
IV -produtos e serviços adquiridos; e
V - prazo de validade da passagem aérea.
Art. 7º Nos casos em que o transportador emitir
comprovante de passagem aérea sem data pré-

definida para utilização, o prazo de validade será
de 1 (um) ano, contado a partir da emissão.
Art. 8º O erro no preenchimento do nome,
sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser
corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.
§ 1º Caberá ao passageiro solicitar a correção até
o momento do check-in.
§ 2º No caso de voo internacional que envolva
operadores diferentes (interline), os custos da
correção podem ser repassados ao passageiro.
§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º deste artigo
nos casos em que o erro decorrer de fato imputado ao transportador.
§ 4º A correção do nome não altera o caráter
pessoal e intransferível da passagem aérea.
Seção III Da Alteração e Resilição do Contrato de
Transporte Aéreo por Parte do Passageiro
Art. 9º As multas contratuais não poderão ultrapassar o valor dos serviços de transporte aéreo.
Parágrafo único. As tarifas aeroportuárias pagas
pelo passageiro e os valores devidos a entes
governamentais não poderão integrar a base de
cálculo de eventuais multas.
Art. 10. Em caso de remarcação da passagem
aérea, o passageiro deverá pagar ou receber:
I - a variação da tarifa aeroportuária referente ao
aeroporto em que ocorrerá o novo embarque,
com base no valor que constar na tabela vigente
na data em que a passagem aérea for remarcada; e
II - a diferença entre o valor dos serviços de
transporte aéreo originalmente pago pelo
passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação.
Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem
aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que
o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do recebimento do seu comprovante.
Parágrafo único. A regra descrita no caput deste
artigo somente se aplica às compras feitas com
antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em
relação à data de embarque.
Seção IV Da Alteração do Contrato de Transporte
Aéreo por Parte do Transportador
Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros
com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas.
§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral,
devendo a escolha ser do passageiro, nos casos
de:
I - informação da alteração ser prestada em
prazo inferior ao do caput deste artigo; e
II - alteração do horário de partida ou de chegada
ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos
domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o
horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto
em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:
I - reacomodação;
II - reembolso integral; e
III - execução do serviço por outra modalidade
de transporte.
Seção V Das Informações sobre Bagagens
Art. 13. O transporte de bagagem despachada
configurará contrato acessório oferecido pelo
transportador.
§ 1º A bagagem despachada poderá sofrer
restrições, nos termos desta Resolução e de
outras normas atinentes à segurança da aviação
civil.
§ 2º As regras referentes ao transporte de bagagem despachada, ainda que realizado por mais
de um transportador, deverão ser uniformes
para cada trecho contratado.
Art. 14. O transportador deverá permitir uma
franquia mínima de 10 (dez) quilos de bagagem
de mão por passageiro de acordo com as dimensões e a quantidade de peças definidas no contrato de transporte.
§ 1º Considera-se bagagem de mão aquela
transportada na cabine, sob a responsabilidade
do passageiro.
§ 2º O transportador poderá restringir o peso e o
conteúdo da bagagem de mão por motivo de
segurança ou de capacidade da aeronave.
Art. 15. O transportador deverá informar aos
usuários quais bagagens serão submetidas a
procedimentos especiais de despacho, em razão
de suas condições de manuseio ou de suas
dimensões.
§ 1º As bagagens que não se enquadrarem nas
regras estabelecidas pelo transportador, conforme o caput deste artigo, poderão ser recusadas
ou submetidas a contrato de transporte de
carga.
§ 2º O transporte de carga e de animais deverá
observar regime de contratação e procedimento
de despacho próprios.
CAPÍTULO II DO DESPACHO DO PASSAGEIRO E
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO
Seção I Do Check-in e Apresentação para Embarque
Art. 16. O passageiro deverá apresentar para
embarque em voo doméstico e internacional
documento de identificação civil, com fé pública
e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de
dezembro de 2006.
§ 1º Uma vez que assegure a identificação do
passageiro e em se tratando de voo doméstico,
deverá ser aceita a via original ou cópia autenticada do documento de identificação civil referido no caput deste artigo.
§ 2º O passageiro estrangeiro deverá apresentar
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para embarque passaporte estrangeiro válido ou
outro documento de viagem, nos termos do
Decreto nº 5.978, de 2006.
§ 3º O passageiro menor de 12 (doze) anos
poderá ser admitido para o embarque em voo
doméstico mediante a apresentação de sua
certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990.
§ 4º Nos casos de furto, roubo ou extravio de
documento de identificação do passageiro,
deverá ser aceito o Boletim de Ocorrência em
voo doméstico, emitido por autoridade de
segurança pública competente.
Art. 17. No despacho da bagagem, caso o passageiro pretenda transportar bens cujo valor
ultrapasse o limite de indenização de 1.131 (mil
e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque
- DES, poderá fazer declaração especial de valor
junto ao transportador.
§ 1º A declaração especial de valor deverá ser
feita mediante o preenchimento de formulário
fornecido pelo transportador, garantida uma via
ao passageiro.
§ 2º A declaração especial de valor terá como
finalidades declarar o valor da bagagem despachada e possibilitar o aumento do montante da
indenização no caso de extravio ou violação.
§ 3º Outros limites de indenização deverão ser
observados no transporte internacional, conforme o tratado internacional aplicável, e deverão
ser devidamente informados ao passageiro.
Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes
requisitos:
I - apresentar-se para embarque munido de
documento de identificação civil e em horário
estabelecido pelo transportador;
II - atender a todas as exigências relativas à
execução do transporte, tais como a obtenção
do visto correto de entrada, permanência,
trânsito e certificados de vacinação exigidos pela
legislação dos países de destino, escala e conexão;
III - obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o
transportador a negar embarque ao passageiro
e aplicar eventuais multas.
Art. 19. Caso o passageiro não utilize o trecho
inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta.
Parágrafo único. Não se aplica a regra do caput
deste artigo caso o passageiro informe, até o
horário originalmente contratado para o trecho
de ida do voo doméstico, que deseja utilizar o
trecho de volta, sendo vedada a cobrança de
multa contratual para essa finalidade.
Seção II Do Atraso, Cancelamento, Interrupção
do Serviço e Preterição
Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comuni-
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cação disponíveis:
I - que o voo irá atrasar em relação ao horário
originalmente contratado, indicando a nova
previsão do horário de partida; e
II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção
do serviço.
§ 1º O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta)
minutos quanto à previsão do novo horário de
partida do voo nos casos de atraso.
§ 2º A informação sobre o motivo do atraso, do
cancelamento, da interrupção do serviço e da
preterição deverá ser prestada por escrito pelo
transportador, sempre que solicitada pelo
passageiro.
Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas de reacomodação, reembolso e
execução do serviço por outra modalidade de
transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do
serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro,
nos voos com conexão, inclusive nos casos de
troca de aeroportos, quando a causa da perda
for do transportador.
Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput deste artigo deverão ser imediatamente
oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação
de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas
em relação ao horário originalmente contratado.
Art. 22. A preterição será configurada quando o
transportador deixar de transportar passageiro
que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos
previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de
2013.
Art. 23. Sempre que o número de passageiros
para o voo exceder a disponibilidade de assentos
na aeronave, o transportador deverá procurar
por voluntários para serem reacomodados em
outro voo mediante compensação negociada
entre o passageiro voluntário e o transportador.
§ 1º A reacomodação dos passageiros voluntários em outro voo mediante a aceitação de compensação não configurará preterição.
§ 2º O transportador poderá condicionar o
pagamento das compensações à assinatura de
termo de aceitação específico.
Art. 24. No caso de preterição, o transportador
deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta
Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro,
podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de:
I - 250 (duzentos e cinquenta) DES, no caso de
voo doméstico; e
II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo interna-

cional.
Art. 25. Os casos de atraso, cancelamento de voo
e interrupção do serviço previstos nesta Seção
não se confundem com a alteração contratual
programada realizada pelo transportador e
representam situações contingenciais que
ocorrem na data do voo originalmente contratado.
Seção III Da Assistência Material
Art. 26. A assistência material ao passageiro
deve ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser
oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os
passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento
de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e
volta.
§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer
serviço de hospedagem para o passageiro que
residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta.
§ 2º No caso de Passageiro com Necessidade de
Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução nº 280, de
2013, a assistência prevista no inciso III do caput
deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder
ser substituída por acomodação em local que
atenda suas necessidades e com concordância
do passageiro ou acompanhante.
§ 3º O transportador poderá deixar de oferecer
assistência material quando o passageiro optar
pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.
Seção IV Da Reacomodação
Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se
sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração
de novos contratos de transporte, devendo ser
feita, à escolha do passageiro, nos seguintes
termos:
I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo
destino, na primeira oportunidade; ou
II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.
Parágrafo único. Os PNAEs, nos termos da Resolução nº 280, de 2013, terão prioridade na
reacomodação.

Seção V Do Reembolso
Art. 29. O prazo para o reembolso será de 7 (sete)
dias, a contar da data da solicitação feita pelo
passageiro, devendo ser observados os meios de
pagamento utilizados na compra da passagem
aérea.
Parágrafo único. Nos casos de reembolso, os
valores previstos no art. 4º, § 1º, incisos II e III,
desta Resolução, deverão ser integralmente
restituídos.
Art. 30. Nos casos de atraso de voo, cancelamento de voo, interrupção de serviço ou preterição
de passageiro, o reembolso deverá ser restituído
nos seguintes termos:
I - integral, se solicitado no aeroporto de origem,
de escala ou conexão, assegurado, nestes 2
(dois) últimos casos, o retorno ao aeroporto de
origem;
II - proporcional ao trecho não utilizado, se o
deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro.
Art. 31. O reembolso poderá ser feito em créditos para a aquisição de passagem aérea, mediante concordância do passageiro.
§ 1º O crédito da passagem aérea e a sua validade deverão ser informados ao passageiro por
escrito, em meio físico ou eletrônico.
§ 2º Na hipótese do caput deste artigo, deverá
ser assegurada a livre utilização do crédito,
inclusive para a aquisição de passagem aérea
para terceiros.
CAPÍTULO III DAS OBRIGAÇÕES POSTERIORES À
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO
Art. 32. O recebimento da bagagem despachada,
sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.
§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto
junto ao transportador.
§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem
extraviada, no local indicado pelo passageiro,
observando os seguintes prazos:
I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico;
ou
II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo
internacional.
§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos
prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7
(sete) dias.
§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a
violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria,
deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.
§ 5º O transportador deverá, no prazo de 7 (sete)
dias contados da data do protesto, adotar uma
das seguintes providências, conforme o caso:
I - reparar a avaria, quando possível;
II - substituir a bagagem avariada por outra
equivalente;
III - indenizar o passageiro no caso de violação

Art. 33. No caso de extravio de bagagem, será
devido o ressarcimento de eventuais despesas
ao passageiro que se encontrar fora do seu
domicílio.
§ 1º O ressarcimento de despesas deverá ser
realizado em até 7 (sete) dias contados da apresentação dos comprovantes das despesas.
§ 2º As regras contratuais deverão estabelecer a
forma e os limites diários do ressarcimento.
§ 3º Caso a bagagem não seja encontrada:
I - o ressarcimento de despesas poderá ser
deduzido dos valores pagos a título de indenização final, observados os limites previstos no art.
17 desta Resolução.
II - o transportador deverá restituir ao passageiro os valores adicionais eventualmente pagos
pelo transporte da bagagem.
§ 4º O transportador poderá oferecer créditos
para aquisição de passagens e serviços a título
de ressarcimento, a critério do passageiro.
Art. 34. Eventuais danos causados a item frágil
despachado poderão deixar de ser indenizados
pelo transportador, nos termos estipulados no
contrato de transporte.
V - a Resolução nº 138, de 9 de março de 2010,
publicada no DOU de 12 de março de 2010,
Seção 1, páginas 13 e 14;
VI - os arts. 4º, 5º, 9º e 10 da Resolução nº 140,
de 9 de março de 2010, publicada no DOU de 12
de março de 2010, Seção 1, página 14;
VII - a Resolução nº 141, de 9 de março de 2010,
publicada no DOU de 15 de março de 2010,
Seção 1, páginas 7 e 8;
VIII - a Resolução nº 196, de 24 de agosto de
2011, publicada no DOU de 29 de agosto de
2011, Seção 1, páginas 8 e 9;
IX - os §§ 2º e 3º do art. 10 da Resolução nº 350,
de 19 de dezembro de 2014; e
X - as Normas de Serviços Aéreos Internacionais NOSAI CT - 011, CT - 012, TP - 005, TP - 024.
JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente
(DOU de 15.12.2016 )
CAPÍTULO IV DO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO TRANSPORTE AÉREO
Art. 35. O transportador deverá disponibilizar ao
usuário pelo menos um canal de atendimento
eletrônico para o recebimento de reclamações,
solicitação de informações, alteração contratual, resilição e reembolso.
Art. 36. O transportador que registrar menos de
1.000.000 (um milhão) de passageiros transportados no ano anterior poderá manter o funcionamento do Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC para atendimento telefônico nos
dias em que estiver operando voos no território
brasileiro e em horário comercial, nos termos da
ressalva prevista no art. 5º do Decreto nº 6.523,
de 31 de julho de 2008.
Parágrafo único. Será permitido que os transportadores utilizem SAC para atendimento telefôni-

co de maneira compartilhada.
Art. 37. O transportador deverá prestar atendimento presencial no aeroporto para tratar de
pedidos de informação, dúvida e reclamação do
usuário, bem como dos seus deveres decorrentes de atraso de voo, cancelamento de voo,
interrupção de serviço e preterição de passageiro.
§ 1º O atendimento poderá ser realizado em
local apartado e devidamente identificado ou no
próprio balcão de check-in, a critério do transportador.
§ 2º O atendimento referido no caput deste
artigo deverá funcionar por no mínimo 2 (duas)
horas antes de cada decolagem e 2 (duas) horas
após cada pouso e permanecer enquanto houver operação e necessidade nos casos de atraso
de voo, cancelamento de voo, interrupção de
serviço e preterição de passageiro.
Art. 38. As informações solicitadas pelo usuário
deverão ser prestadas imediatamente e suas
reclamações resolvidas no prazo máximo de 10
(dez) dias a contar do registro, ressalvados os
prazos específicos contidos nesta Resolução.
Art. 39. O transportador deverá responder, no
prazo de 10 (dez) dias, as manifestações de
usuários encaminhadas pelo sistema eletrônico
de atendimento adotado pela ANAC.
CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Art. 40. O transportador deverá assegurar o
cumprimento desta norma por seus prepostos.
Art. 41. Aplicar-se-á o disposto na Resolução nº
25, de 25 de abril de 2008, nos processos administrativos para apuração de infrações aos
requisitos estabelecidos por esta Resolução e
para imposição de penalidades.
Art. 42. A Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos - SAS deverá submeter à
Diretoria, após 5 (cinco) anos de vigência da
presente Resolução, relatório sobre sua aplicação, eficácia e resultados, com a indicação de
possíveis pontos para revisão.
Parágrafo único. A Diretoria deliberará pela
aprovação do relatório e revisão da regulação.
Art. 43. O item "u" da Tabela III - INFRAÇÕES
I M P U TÁ V E I S À C O N C E S S I O N Á R I A O U
PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇOS AÉREOS do
Anexo II à Resolução nº 25, de 25 de abril de
2008 passa a vigorar com a seguinte redaçã o : CO D I I I - I N F R AÇÕ ES I M P U TÁV E I S
ÀCONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA DE
SERVIÇOS AÉREOSP. JURÍDICA ICGu) Infringir as
Condições Gerais de Transporte, bem como as
demais normas que dispõe sobre os serviços
aéreos20.00035.00050.000Art. 44. Esta Resolução entra em vigor 90 (noventa) após a sua
publicação.
Art. 45. Ficam revogados:
I - a Instrução de Aviação Civil 2203-0399 (IAC
2203-0399), intitulada "Informações aos Usuários do Transporte Aéreo";
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II - a Portaria DAC nº 155/DGAC, de 22 de março
de 1999, publicada no Diário Oficial da União de
24 de março de 1999, Seção 1, página 48, que
aprovou a mencionada IAC;
III - a Portaria nº 676/GC-5, de 13 de novembro
de 2000, publicada no Diário Oficial da União DOU de 14 de novembro de 2000, Seção 1,
página 10 a 12;
IV - a Resolução nº 130, de 8 de dezembro de
2009, publicada no DOU de 9 de dezembro de
2009, Seção 1, página 13;
V - a Resolução nº 138, de 9 de março de 2010,
publicada no DOU de 12 de março de 2010,
Seção 1, páginas 13 e 14;
VI - os arts. 4º, 5º, 9º e 10 da Resolução nº 140,
de 9 de março de 2010, publicada no DOU de 12
de março de 2010, Seção 1, página 14;
VII - a Resolução nº 141, de 9 de março de 2010,
publicada no DOU de 15 de março de 2010,
Seção 1, páginas 7 e 8;
VIII - a Resolução nº 196, de 24 de agosto de
2011, publicada no DOU de 29 de agosto de
2011, Seção 1, páginas 8 e 9;
IX - os §§ 2º e 3º do art. 10 da Resolução nº 350,
de 19 de dezembro de 2014; e
X - as Normas de Serviços Aéreos Internacionais NOSAI CT - 011, CT - 012, TP - 005, TP - 024.
JOSÉ RICARDO PATARO BOTELHO DE QUEIROZ
Diretor-Presidente
(DOU de 15.12.2016 )

§ 10. Na hipótese do crédito automático de que
trata o § 9º, o trabalhador poderá, até 31 de
agosto de 2017, solicitar o desfazimento do
crédito ou a transferência do valor para outra
instituição financeira, independentemente do
pagamento de qualquer tarifa, conforme procedimento a ser definido pelo Agente Operador do
FGTS." (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 2017;
196o da Independência e 129o da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
(DOU de 15.2.2017 )

DECRETO Nº 8.999
Decreto nº 8.999 - Torna sem efeito o Decreto
nº 8.997, de 3 março de 2017
DECRETO Nº 8.999, DE 07.03.2017
Torna sem efeito o Decreto nº 8.997, de 3 março
de 2017, que altera o Decreto nº 4.732, de 10 de
junho de 2003, que dispõe sobre a Câmara de
Comércio Exterior - CAMEX, e o Decreto nº
4.993, de 18 de fevereiro de 2004, que cria o
Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações - COFIG.

DECRETO Nº 8.989
Altera o Decreto nº 99.684, de 8 de novembro
de 1990, que aprova o Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, para dispor sobre normas regulamentares do saque da conta vinculada do referido
Fundo.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, tendo em vista o disposto na Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, DECRETA:
Art. 1º O Anexo ao Decreto nº 99.684, de 8 de
novembro de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.35................................................................
............................................................................
..................................................
§ 9º Na movimentação das contas vinculadas a
contrato de trabalho extinto até 31 de dezembro
de 2015, de que trata o § 22 do art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, o cronograma de
atendimento, o critério, a forma e a data limite
de pagamento serão estabelecidos pelo Agente
Operador do FGTS, não podendo exceder 31 de
julho de 2017, sendo permitido o crédito automático para a conta poupança de titularidade do
trabalhador previamente aberta na Caixa Econômica Federal, desde que o trabalhador não se
manifeste negativamente.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI,
alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 8.997, de 3 de
março de 2017.
Art. 2º Os dispositivos revogados ou que tiveram
a redação alterada pelo Decreto nº 8.997, de
2017, ficam, respectivamente, revigorados ou
com a sua redação anterior restabelecida.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 7 de março de 2017, 196º da Independência e 129º da República.
MICHEL TEMER
Dyogo Henrique de Oliveira
(DOU de 07.03.2017 – pág. 1 – Seção 1 - Edição
Extra )

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 1699, DE 09.03.2017
Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação
de informações na e-Financeira em conformidade com o Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso III
do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, e
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº
9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 10 da
Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, resolve:
Art. 1º As informações de que trata o art. 17 da
Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de
março de 2016, deverão ser transmitidas em
módulo específico da e-Financeira no período de
2 de maio a 30 de junho de 2017.
Art. 2º Para fins de prestação das informações
mencionadas no art. 1º, a Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis) deverá editar o leiaute e seu
manual de orientações em relação à eFinanceira, no prazo de até 10 (dez) dias, contado da publicação desta Instrução Normativa.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor
na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID
(DOU de 10.03.2017 – pág. 26 – Seção 1)

Sugestão
de Leitura

FLEXA, Alexandre, Novo código de processo
civil : de acordo com a Lei 13.256/2016 /
Alexandre Flexa; Daniel Macedo; Fabrício
Bastos. -- 2.ed. -- Salvador : JusPodivm ,
2016.

Nessa obra, nosso objetivo foi apresentar
ao leitor uma visão geral dos institutos
inéditos, alterados e suprimidos. Por isso,
raramente discorremos obre os temas
inalterados, embora tenham sido mencionados ao longo do texto. Em nenhum momento buscamos escrever um manual
sobre o Direito Processual Civil, o que deixaremos para a nossa próxima investida na
literatura jurídica. Nossa intenção foi sistematizar o estudo do Processo Civil para
nossos alunos e colegas operadores do
direito, aproveitando nossa visão institucional de advogado, defensor público e promotor de justiça.
Com um ano de vacatio legis pela frente,
esperamos contribuir com o estudo desse
sistema processual novo, emprestando ao
leitor nossa experiência individual de mais
de 15 anos de magistério e militância nos
auditórios da justiça brasileira.
Da nota dos autores

Juiz
Ladrão!!
Era uma tarde quente, muito quente, na Comarca de Luz/MG. No
fórum local transcorria de forma
solene e quase silenciosa uma
audiência regular. Presidia a audiência um jovem juiz recém chegado à Comarca. As janelas do
paço da Justiça estavam abertas.
Ao fundo, começa a surgir distante
o som de gritos com a seguinte
expressão:

Tentando quebrar aquele clima,
resolveu descer da sua solene
cadeira e seguir alguns passos até
a janela para ver o que se passava.
Provavelmente pensava em tomar
alguma providência, ainda que
fosse apenas para manter a ordem. Mas a voz se fazia mais forte
e a expressão se repetia: “Juiz
Ladrão, o juiz é ladrão”.

“- O Juiz é ladrão”.
A audiência seguia e a frase era
repetida constantemente e o som
se fazia cada vez mais próximo, ao
ponto de criar um constrangimento no decorrer da audiência. O
novel magistrado, a despeito de
pensar que as ofensas não poderiam se referir a sua pessoa, recém
empossado, foi tomando-se pelo
vexame momentâneo.

Quando o magistrado se aproximava bem da janela, surgiu outra
expressão: “-Roubou, roubou sim,
roubou do Cruzeiro”.
O magistrado se relaxou, todos
foram tomados pelo momento
cômico e, por sorte, na véspera, o
time do Cruzeiro tinha jogado e
perdido de 2 a 1 em uma partida
importante. É cada uma….
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CPC
PARADOXO DA CORTE

Os prazos dos recursos cíveis no STF
e no STJ segundo o novo CPC
José Rogério Cruz e Tucci.
Advogado, diretor e professor titular da Faculdade de Direito
da USP e ex-presidente da Associação dos Advogados de
São Paulo.
Fonte: Revista Consultor Jurídico
Dentre as inúmeras alterações importantes que foram
introduzidas pelo novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), o regime dos prazos processuais, em vários
de seus aspectos, sofreu profundas modificações.
No que se refere especificamente aos recursos, o artigo
1.070 unificou o prazo para a interposição do agravo, em
segundo grau, ao dispor que: “É de 15 (quinze) dias o prazo
para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou
em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator
ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
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Assim, da interpretação conjunta desse dispositivo legal com
a regra do artigo 1.003, parágrafo 5º, qualquer que seja a
modalidade de agravo, o prazo para a sua respectiva interposição é sempre de 15 dias.
Tenha-se presente, sob diferente enfoque, que o fenômeno
da antinomia desponta como fator prejudicial a todo sistema
jurídico, em detrimento da segurança jurídica.
Preleciona, a propósito, Norberto Bobbio, que a incompatibilidade hermenêutica das normas jurídicas constitui “uma das
dificuldades frente às quais se encontram os juristas de todos
os tempos, tendo esta situação uma denominação própria:
antinomia. Assim, em considerando o ordenamento jurídico
uma unidade sistêmica, o Direito não tolera antinomias"
(Teoria do ordenamento jurídico, 10ª ed., trad. port. Maria
Celeste C. J. Santos, Brasília, Ed. UnB, 1997, pág. 12).

E, desse modo, para dissipar tal embate legal, dentre outros
critérios, aplica-se o denominado cronológico, pelo qual se confere
prevalência da norma posterior, em caso de contradição entre duas
normas criadas ou vigentes em dois momentos temporais distintos. Daí o aforismo lex posterior derogat legi priori, vale dizer, a lei
posterior derroga a anterior.
Isso significa, à toda evidência, que as normas do novo diploma
processual, em matéria de prazos processuais, sobrepõem-se a
todas as disposições antagônicas, então previstas no código de 1973,
em leis extravagantes, gerais ou específicas, e, ainda, em regimentos
internos dos tribunais. É dizer: depois do início da vigência do novo
Código de Processo Civil, todas essas regras foram revogadas!
Cumpre deixar claro, a esse propósito, que o novel legislador teve o
cuidado — embora desnecessário — de determinar no inciso IV do
artigo 1.072 a revogação expressa, dentre outros, do artigo 28 da Lei
8.038/1990, que estabelecia o prazo de cinco dias para a interposição do agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do
trânsito do recurso extraordinário ou do recurso especial e, outrossim, do agravo contra ato decisório monocrático do relator, que
negava seguimento ou desprovia o agravo de instrumento.
Diante de tais premissas, é correto afirmar que, sob a vigência do
novo estatuto processual, todos os recursos cíveis, em particular, o
agravo manejado contra decisão unipessoal de ministro relator, sob a
jurisdição do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, podem ser interpostos no prazo de 15 dias (excetuando-se os
embargos de declaração: artigo 1.003, parágrafo 5º).
Aduza-se que qualquer pronunciamento judicial em senso contrário
será reputado ilegal, visto que ofensivo da regra do artigo 10 do novo
Código de Processo Civil, que veda, com todas as letras, o denominado “fundamento-surpresa”.
Fácil é verificar que essa previsão legal, inspirada no artigo 101, n. 2,
do Codice di Procedura Civile italiano, converge definitivamente com
a moderna ótica da ciência processual, que não admite, em hipótese
alguma, a surpresa aos litigantes, decorrente de decisão escudada
em ponto jurídico fundamental por eles não debatido, sobretudo
quando violadora de texto legal expresso.
É certo que a liberdade outorgada ao tribunal, no que se refere à
eleição da melhor norma ou interpretação pretoriana a ser aplicada,
independentemente de ser ela invocada pelos litigantes, não dispensa
a prévia manifestação das partes acerca da questão alvitrada pelo juiz,
em inafastável observância ao princípio do contraditório.
TUCCI, José Rogério Cruz e. Os prazos dos recursos cíveis no
STF e no STJ segundo o novo CPC. Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2016-mai-03/paradoxo-corte-prazosrecursos-civeis-stf-stjsob-egide-cpc> Acesso em: 06 Mar. 2017
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