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: CAPA

A ASSISTÊNCIA E AS INOVAÇÕES
TRAZIDAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015 SOBRE A MATÉRIA
Por Glaucia Rispoli | Sócia de Pellon & Associados

A Assistência encontra origem alienígena no
Direito Alemão. Como sabido, a Assistência
ocorre quando um indivíduo fora do processo
identifica seu interesse jurídico dentro do processo e verifica que o interesse jurídico pode
ser violado pelo seu resultado permitindo que
este, ao solicitar voluntariamente sua entrada
aos autos prossiga no feito aderindo ao polo
processual para facilitar seu êxito.
Com efeito, a Assistência ocorre em qualquer
processo, exceto procedimentos que vedam
intervenções de terceiros, como por exemplo,
os Juizados Especiais.
A assistência pode ocorrer em qualquer
momento do processo, devendo-se observar se
existe viabilidade de manifestação. O Assistente receberá o processo no estado em que
este se encontra e compartilha despesas e
sucumbências de acordo com sua participação
nos autos e de acordo com a intensidade do seu
interesse que deverá sem sempre jurídico.

4

Pellon & Associados

A ASSISTÊNCIA À LUZ DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL
Interesse jurídico qualificado pelo interesse
patrimonial, pela possível perda de patrimônio
pessoal. Recebe o processo no estado em que

se encontra, mas a partir de seu ingresso ao
processo possui poderes totais de litisconsorte,
podendo discordar do seu litisconsorte e recorrer. Trata-se do verdadeiro litisconsorte superveniente.
ASSISTÊNCIA SIMPLES
Há interesse jurídico puro e simples, sem o risco
da perda patrimonial. Apenas pratica atos que
auxiliam seu litisconsorte. Trata-se de mero
auxiliar dentro do processo.
Entretanto, o CPC/15 trouxe algumas exceções
a figura de “mero auxiliar” do Assistente dentro
do processo, quais sejam: (i) Caso seu Assistido
seja revel, o Assistente será seu verdadeiro substituto processual; (ii) Nas hipóteses de omissão
do Assistido o Assistente poderá atuar, ex:
omissão do Assistido em interposição de
recurso, caberá a interposição pelo assistente
conforme disposto no art. 121 CPC/15:
CPC/15 Art. 121 Parágrafo único. "Sendo revel
ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido,
o assistente será considerado seu substituto
processual".

que o Assistente Simples poderá relativizar a
preclusão fática, assim disposto no art. 123 do
CPC/15:
CPC Art. 123. "Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior,
discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e
provar que:
I - pelo estado em que recebeu o processo ou
pelas declarações e pelos atos do assistido, foi
impedido de produzir provas suscetíveis de
influir na sentença;
II - desconhecia a existência de alegações ou de
provas das quais o assistido, por dolo ou culpa,
não se valeu".
Portanto, se tratam de alterações significativas
trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015
sobre a matéria, as quais merecem aqui o nosso
destaque.

Portanto, segundo norma esculpida no CPC/15,
em caso de revelia ou omissão do Assistido, o
Assistente passará a ser seu verdadeiro substituto processual.
Por fim forçoso frisar que o Assistente Simples
sofre o fenômeno de preclusão fática, pois os
fatos discutidos no processo não poderão ser
rediscutidos pelo Assistente Simples em novos
processos. Exceção: Quando o assistente configurar exceptio male gesti processus - configurando má gestão do seu assistido. Hipótese em
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: NOTAS RESPONSABILIDADE CIVIL

SERGIO RUY BARROSO DE MELLO
Fundador e Vice-Presidente do Conselho
de Pellon & Associados Advocacia
sergiom@pellon.com.br

QUALIFICAÇÃO LEGAL DO SEGURO
INOVADOR CRITÉRIO JUDICIAL
DE RESPONSABILIDADE CIVIL

PARA QUANTIFICAÇÃO DO
DANO MORAL

O seguro de responsabilidade civil é um contrato
em virtude do qual o segurador se obriga, por
conta do pagamento do prêmio, a evitar que o segurado sofra um dano patrimonial em consequência
do exercício, por parte de terceiros, de reclamações cobertas no contrato de seguro de responsabilidade civil. Essa modalidade faz parte dos
seguros contra danos, abrindo ao segurado possibilidade para proteger os seus bens contra os riscos
que os ameaçam.

O Seguro de RC se tornou tão relevante que o legislador preferiu conceituá-la expressamente, o que
fez por meio do artigo 787, do Código Civil, assim
redigido: “No seguro de responsabilidade civil, o
segurador garante o pagamento de perdas e danos
devidos pelo segurado a terceiro”. Portanto, o
seguro de responsabilidade civil tem as caracterís-
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ticas e atributos de um contrato condicional e aleatório, de forma que o objeto da garantia será
sempre uma responsabilidade de seu segurado,
que terá no seu segurador a garantia de eventual
indenização a ser paga a terceiros, por conta de
dano provocado a este ocorrido e diretamente
ligado a ato ilícito praticado pelo segurado.

LEI GERAL
DE PROTEÇÃO
DE DADOS,
E O SEGURO
DE RC
A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº
13.709/18), que entrará em vigor em agosto de
2020, recebeu recentemente novo reforço, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(Medida Provisória nº 869/18) responsável pela
fiscalização dos encarregados pelo tratamento de
dados nos setores público e privado.
O cotidiano das rotinas empresariais será fortemente impactado pela necessidade de resguardar
os dados pessoais dos clientes, evitando-se vazamentos comprometedores para redes sociais ou
para terceiros que venham a fazer uso privado ou
público de tais dados, pois o descumprimento da
obrigação de boa guarda das informações levará à
responsabilidade civil do infrator e o fará responder por prejuízos no campo regulatório
(a multa poderá chegar a R$ 50 milhões, por incidente), como também no campo privado, cujos
valores indenizatórios serão bastante consideráveis, em razão da nova norma legal.
Qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada no território nacional, por pessoa
natural ou jurídica de direito público ou privado,
cujos titulares estejam localizados no Brasil, ou que
tenha por finalidade a oferta de produtos ou

serviços no Brasil, estão sujeitos à LGPD, que passa
a exigir o consentimento expresso do usuário para
esta operação.
É inegável que as empresas, todas, de pequeno,
médio e grande porte, terão que investir em cibersegurança e implementar sistemas de compliance
efetivos para prevenir, detectar e remediar violações de dados pessoais. É aí que surge a oportunidade tão preciosa de ampliação de coberturas nas
apólices de responsabilidade civil, ou mesmo a
elaboração de novos e criativos produtos nesse
campo de risco. Os seguradores, cientes dessa realidade segurável, passarão a receber demandas
para garantia de responsabilidades que poderão
chegar a elevadíssimos limites, o que acarretará a
atração a esse novo campo de negócios dos resseguradores.
Portanto, é hora de pensar na formulação dos produtos, na alteração do processo de subscrição e na
melhora das ferramentas de avaliação de riscos,
para incorporar no ramo de responsabilidades civil
esses novos elementos oriundos da nova Lei Geral
de Proteção de Dados no Brasil, que já é realidade
positivamente impactante ao setor de seguros e
resseguros.
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: SEGUROS

3º Estudo Mulher e Seguros
No Conseguro em Brasília, foi lançado o 3º Estudo da Mulher e o Mercado de Seguros.
Os dados indicam uma melhora significativa dos indicadores, desde 2012, quando foi feita a
primeira pesquisa. Vejamos:
- 23 companhias de seguros participaram deste estudo, representando um universo de quase
28 mil funcionários.
- 436 executivas do mercado responderam a uma pesquisa quantitativa e qualitativa, sobre
temas que lhes dizem respeito, o que significou uma fonte de informações e comentários
muito ricos.
- A melhor notícia de todas vem da nova proporção das mulheres executivas: de cada quatro
executivos de seguradoras, um é mulher. Essa proporção já foi mais desvantajosa nos estudos
anteriores. A evolução dos números está mostrada nesta edição.

MULHERES NO MERCADO DE SEGUROS NO BRASIL

Contribuição:
Francisco Galiza
www.ratingdeseguros.com.br
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Autonomia financeira das agências
reguladoras. Curitiba: Juruá, 2017.
230 p. ISBN 9789897124105

A (ausência de) efetiva autonomia financeira tem sido um dos mais polêmicos
temas envolvendo as agências reguladoras
no país.
Os artigos que compõem esta obra são
resultantes de pesquisa realizada em 2016
no âmbito do Mestrado em Direito da Regulação da Escola de Direito da Fundação
Getúlio Vargas (FGV Direito Rio).

A proposta iniciou-se a partir de constatação de que a autonomia financeira constitui (ou deveria constituir) uma dimensão
relevante da autonomia reforçada das
agências reguladoras, caracterizadas, em
suas respectivas leis de criação, como “autarquias em regime especial”. A hipótese
sobre a qual se debruçou o grupo de pesquisa consistia em que referida autonomia
reforçada, embora legalmente prevista,
seria significativamente restringida em
decorrência de normas de natureza financeira e orçamentária.
A relevância do tema são ilustradas por
decisões do Tribunal de Contas da União
(TCU) que, ao menos em duas oportunidades, sublinharam a ausência de autonomia
financeira das agências reguladoras federais. A oportunidade da realização deste
livro decorreu da pouca literatura nacional
dedicada especificamente ao tema.

: SUGESTÃO
DE LEITUR A
Acervo da Biblioteca do Escritório
Com a publicação deste livro, o Programa
de Mestrado em Direito da Regulação da
FGV Direito Rio dá continuidade à sua
missão de contribuir para o pensamento
crítico em torno da regulação da atividade
econômica.
Certamente, as controvérsias acerca da
extensão e dos limites da autonomia financeira das agências reguladoras não se
esgotam com esta obra, mas entendemos
que os artigos que se seguem compõem um
rico conjunto de diferentes dimensões do
problema que deverão ser consideradas no
seu enfrentamento, podendo, inclusive,
contribuir para os debates parlamentares
relativamente às propostas legislativas ora
em tramitação.

Pérolas Jurídicas

: ACREDITE SE QUISER

O passo-a-passo prometia risoto
ao queijo e tomate em uma hora.

Primeiro, o pedido de desistência de
recurso interposto no STJ. Depois, as assinaturas das partes. Em seguida, uma receita de Risotto au Fromage et Tomate e
voilà! Temos uma petição.

Por engano, a saborosa receita de risoto ao
queijo e tomate foi parar em um requerimento ao STJ de desistência de REsp. O
passo a passo francês prometia o menu
italiano pronto em uma hora.
A ministra Nancy Andrighi, relatora da
ação, determinou, sucintamente, o desentranhamento do documento.

Pellon & Associados
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www.migalhas.com.br

Receita de risoto
vai parar em petição
enviada ao STJ

: CLIPPING

ENTREVISTA
SOLANGE VIEIRA
SUPERINTENDENTE
DA SUSEP

Fonte: VIEIRA, Solange. [Entrevista]. Disponível em:
<http://cnseg.org.br/publicacoes/re
vista-de-seguros-n-910.html > .
Acesso em: 13 set. 2019. Publicada na Revista de Seguros, v. 93,
n.910.
“O BRASIL É UM PAÍS AINDA
INCIPIENTE NO SETOR DE SEGUROS”
Ao assumir o comando da Superintendência de Seguros Privados
(Susep), no fim de março, a economista Solange Vieira já estava decidida a promover uma ampla renovação de normas na autarquia.
“Nosso marco regulatório é das
décadas de 60, 70. Queremos flexibilizar normas para que as seguradoras
possam construir seguros menos
padronizados e mais customizados”,
afirma.
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Solange é a primeira mulher à frente
do órgão fiscalizador, que se prepara
para uma nova fase, englobando
também os fundos fechados de previdência, com a incorporação da
Previc. O projeto de lei que prevê a
fusão está na Casa Civil da Presidência da República e deve ser
votado pelo Congresso até o fim do
ano.
Quando questionada sobre como
imagina o mercado segurador daqui
a três anos, a resposta vem rápida:
“mais tecnológico, mais flexível na
contratação e com todo mundo
podendo contratar seus seguros pelo
celular”. O sorriso largo e fácil não dá
pistas sobre a austeridade e obstinação da executiva. Mas sua atuação
em órgãos públicos não deixa dúvidas. Na Secretaria de Previdência,
entre 1999 e 2000, criou o fator previdenciário, numa tentativa de frear
o galopante déficit da Previdência.
Em 2007, ao assumir a Diretoria da
Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), em pleno caos aéreo, comprou briga com as gigantes do setor
ao apontar a grande concentração
do mercado como causa da crise. A
seguir, os principais trechos da entrevista exclusiva que ela concedeu à
Revista de Seguros.

Quais as principais ações da Susep
para promover uma expansão mais
acentuada do mercado segurador e
aumentar a qualidade dos serviços
ao consumidor?
Qualquer setor, para se desenvolver,
precisa de alguns pontos básicos, e é
importante destacar a flexibilidade
de normas. O mundo é cada vez mais
tecnológico, as coisas mudam muito
rapidamente e as normas têm de
acompanhar essa mudança, ter flexibilidade e ser adaptáveis à transformação. Para o consumidor, o foco
está na queda de preços, com valores
mais acessíveis para que ele procure
o seguro, e a concorrência é um instrumento importante para isso. O
regulador tem de estar sempre
atento e rever normas para buscar
mais concorrência. Além disso, a
credibilidade no sistema é fundamental. Em algumas áreas, como
previdência, a relação é de longo
prazo e é preciso ter credibilidade no
sistema. Nos seguros de automóveis
ou residenciais, as pessoas precisam
acreditar que, se houver algum contratempo, o contrato será honrado
e o sinistro, pago. Estabilidade jurídica é fundamental para qualquer
negócio se desenvolver. Nosso foco é
garantir mais flexibilidade, estabili-

dade jurídica, credibilidade do setor
e aumento da concorrência, para
gerar redução de preços e mais produtos para o consumidor.
Como a Susep pode estimular a concorrência?
Já houve medidas concretas. Na
reestruturação do IRB, por exemplo,
mudamos as normas de forma a
garantir que seguradoras e resseguradoras sem controlador definido
pudessem operar no mercado de
seguros. Permitimos a diversificação do capital, com o controle
acionário pulverizado. Estamos
permitindo normas de seguro sob
demanda. Pretendemos, com o
Sandbox, impulsionar o surgimento
de novas empresas. Com isso, esperamos aumentar a concorrência.
Estamos fazendo um esforço grande
para que os processos de aprovação
de produtos sejam mais ágeis e tentando aumentar a transparência de
forma a elevar a credibilidade para o
consumidor. Abrimos informações
sobre a rentabilidade dos fundos de
previdência privada aberta e esperamos, assim, que o consumidor
possa fazer melhor suas escolhas.
Isso também aumenta a concorrência.
O mercado de seguros pode continuar avançando? Como aumentar o
interesse dos brasileiros por proteção securitária?
O Brasil é um país ainda incipiente
no setor de seguros. No total de
prêmios sobre o PIB, entre os países
desenvolvidos, nossa posição é a
14ª. No ranking geral de todos os
países do mundo, somos o 41º.
Mesmo se o PIB brasileiro não cres-

cer, há espaço para aumentar a participação do setor de seguros.
Estamos abaixo da África do Sul e do
Chile, países com economias e
níveis de desenvolvimento parecidos com o nosso. Ainda temos
muito que evoluir. Nosso marco
regulatório é antigo, o processo de
autorização lento e temos pouca
tecnologia disponível para nossos
regulados e para o cidadão. Gostaria
de dar mais agilidade a isso, para
que as aprovações fossem automáticas. Estamos trabalhando fortemente para automatizar processos
e reduzir prazos. Aqui na Susep, o
prazo de julgamento de processos
chega a demorar três anos e dois
meses e queremos reduzir para seis
meses – meta que esperamos
alcançar até o fim do ano. Estamos
revisando inclusive as normas de
processos administrativos e gostaríamos também de disponibilizar o
acompanhamento pelo site para
todas as empresas e cidadãos.
Podemos então esperar mudanças
regulatórias imediatas?
Sim. Já estamos fazendo mudanças
regulatórias e colocamos em consulta pública a apólice eletrônica
e o seguro intermitente. O segurado
poderá contratar o seguro por uso.
Essa é uma tentativa de acompanhar
a evolução tecnológica. Porque, à
medida que a contratação do seguro começa a ser feita por celular, o
seguro pode ser acionado sob
demanda.
São mudanças promovidas de
comum acordo com o setor?
Sim. Temos discutido as mudanças
com o setor e a maioria delas tem

sido provocada pelo próprio mercado. À medida que ficam mais flexíveis, as normas passam a atender
melhor o consumidor e possibilitam
às seguradoras ofertar seguros
menos padronizados e mais customizados. Outra questão que não tem
impedimento legal, mas causa desconforto ao setor, é o uso de peças
não originais em reparos de automóveis e vamos tratar do assunto em
uma circular. Hoje, a prática do setor
é a reposição de peças, quando há
acidentes, com peças originais, o que
torna o seguro muito mais caro.
Vamos regulamentar isso e exigir que
fique claro na apólice qual o tipo de
peça que pode ser usada.
Quando a mudança deve ocorrer e
em quanto pode aumentar a procura pelo seguro de auto?
Esperamos fazer isso nos próximos
30 dias (a carta circular da Susep que
trata da autorização do uso de autopeças originais ou não foi publicada
dia 22/08), o que vai estimular a concorrência. Há um mercado que tem
se desenvolvido à margem do setor
de seguros, por conta da dificuldade
de preços para seguros de carros
mais velhos. A exigência de uso de
peças originais para reposição é um
dos fatores que encarece o seguro.
Apenas 30% ou 35% da frota de
carros no País têm a cobertura de
seguro, esperamos expandir em 10%
com essa mudança. Como os contratos geralmente são anuais,
devemos ter essa mudança já para o
próximo ano.
Qual sua opinião sobre os regimes
especiais de intervenção, nomeação
de diretor fiscal, liquidação e
falência de seguradoras?
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Particularmente, não gosto do
regime especial. Acho que, historicamente, não funciona bem. A grande
maioria das empresas que entra em
regime especial não sai. E o processo
é muito longo. O tempo médio de
uma empresa em regime especial
aqui é de 11 anos. E ao longo desse
período normalmente temos uma
perda de patrimônio significativa da
empresa, não vemos recuperação. E
o participante, que está na outra
ponta, perde valor. Se o processo de
liquidação e falência pudesse ser
executado em tempo mais curto,
certamente seria melhor para os
segurados.
O regime especial tem que ser
revisto. Há, inclusive, o caso de liquidação da Urano, que é mais velho do
que a Susep. Tem 53 anos e conseguimos finalizar. Estamos fazendo um
esforço grande para encerrar o mais
rápido possível os processos em andamento. Gostaríamos de rever a
norma de regimes especiais – talvez
observando o sistema que é usado na
Lei de Falências e que permite uma
maior participação dos interessados
no processo. Mas isso depende de
projeto de lei. A legislação atual que
cobre essa questão para o setor de
seguros é lei ordinária. Mas, com
certeza, isso está no meu plano de
gestão. Desde março, quando cheguei na Susep, já encerramos três
liquidações num universo de 15.
A Susep, em fase de reestruturação
administrativa, planeja criar uma
gerência de análise de impacto regulatório (AIR) para cada diretoria.
Quais os benefícios para o mercado?
Estamos promovendo uma reestru-
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turação administrativa e provavelmente criaremos diretorias especializadas. Em termos de coordenação,
temos a preocupação de adotar
umfoco em análise de impacto regulatório. Isso é muito importante,
porque quando criamos uma norma
é preciso observar o impacto dela e
sua efetividade. Assim vamos corrigindo e buscando o conhecimento
do setor.
Uma coisa é implementar uma
norma com base em questões teóricas, observando outros países, outra
coisa é implementar a norma e ver o
resultado que de fato alcança.
Analisar o impacto regulatório é
olhar a posteriori, colher dados e
informações sobre o que de fato a
norma conseguiu alterar e onde precisa ser corrigida. Analisar o impacto
regulatório é fundamental para qualquer regulador. É assim que se vai
corrigindo e aprimorando o processo.
Que diretorias a senhora pensa
criar?
Hoje não temos diretorias setoriais
na Susep e queremos criar pelo
menos duas diretorias especializadas: uma focada em seguros massificados, muito importantes para o
consumidor, com tratamento diferenciado na relação contratual do
seguro; e a outra mais focada nas
empresas, na contratação de seguros
de pessoas jurídicas, nos grandes
riscos e resseguros.
A previdência certamente é outro
assunto que gostaríamos de dar uma
atenção diferenciada.

Esse é o tratamento diferenciado a
que a senhora se refere?
Sim. Pretendemos especializar mais
a Susep no seu marco regulatório e
outro tratamento diferenciado que
estamos analisando é na parte de
exigência de capital e de solvência,
para fazer alguma segmentação do
mercado por tamanho de empresas,
que hoje não existe. Seria uma segmentação não muito fracionada, mas
que incentive o surgimento de
empresas e flexibilize o processo de
crescimento. Temos hoje quatro
diretorias.
Uma delas era a administrativa, que
acabamos. As áreas administrativas
estão agora sob minha responsabilidade. Pretendemos manter as
quatro diretorias, todas direcionadas
para a atividade fim.
Existe uma tendência para um novo
modelo de DPVAT?
Há uma sensação muito forte de que
o modelo atual não está bom. Esse é
um fato. Existem inúmeros questionamentos sobre o DPVAT, processos
que respondemos à Polícia Federal, à
Corregedoria e ao TCU. Os órgãos de
controle se incomodam com o
modelo atual do DPVAT e nós também. Estamos trabalhando na reestruturação do DPVAT junto com a
Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Economia.
Há um sentimento unânime de que
o atual modelo monopolista da
Líder tem provocado externalidades
negativas no seguro obrigatório.
A falta de concorrência acaba
gerando ineficiências na questão do

acompanhamento dos sinistros e na
regra de incentivos dos seguros.
Podemos esperar então mais
agentes na administração do
DPVAT?
Uma das hipóteses seria aumentar a
concorrência e outra hipótese, pertinentemente levantada pelo próprio Ministério da Economia, são as
várias coberturas que já existem em
outros benefícios. Por exemplo, o
DPVAT objetiva cobrir danos de
acidentes contra terceiros causados
pela pessoa que dirige o ônibus, o
carro ou a moto. Já temos uma rede
pública hospitalar que atende às
pessoas. Será que precisamos criar
outro encargo? Pagamos impostos
para a manutenção da rede de
saúde de emergência.
Só precisa melhorar a rede
pública...
Precisa melhorar, sim, mas, de qualquer forma, o acidentado é atendido na rede pública e será atendido
independentemente do pagamento do DPVAT. Outro ponto: a
pessoa de baixa renda já tem atendimento por invalidez pelo BPC
(Benefício de Prestação Continuada). Será que é preciso, de fato, o
DPVAT atender a essas pessoas, se
elas já receberão aposentadoria por
invalidez? A única coisa que não é
coberta é a morte, talvez neste
aspecto o DPVAT deva ser reestruturado. Isso o deixaria mais simples
e mais barato para a população,
com uma cobertura mais efetiva. O
modelo mais simples evitaria fraudes, que em sua maioria estão
ligadas à questão da invalidez e da
assistência à saúde.

O aumento do capital segurado,
inalterado desde 2007, estará
entre as mudanças do DPVAT?
Essa é uma mudança de lei, não é
regulatória. No encaminhamento
dessas mudanças, poderemos inclusive rever esse assunto.
Como a Susep vai se desenvolver
em termos tecnológicos?
Temos muito a evoluir tecnologicamente. É uma demanda não só da
Susep, mas de todo o setor público.
Por dificuldade de recursos ao longo
dos últimos anos, e com o avanço
tecnológico muito rápido, ficamos
aquém do desejado. Estamos
fazendo um esforço muito grande
para sermos mais eficientes, tentando inserir serviços automatizados a serem pagos diretamente à
empresa prestadora pelo serviço. A
automação no cadastramento e
recadastramento de corretores
deve surgir assim, bem como a apólice eletrônica. Queremos criar serviços online de maneira criativa
para não depender só de recursos
públicos.
Qual a importância da apólice eletrônica para o mercado segurador?
É um mecanismo de transparência e
de segurança, tanto para o usuário
final, quanto para as seguradoras e a
Susep. Com a apólice eletrônica,
esperamos que o consumidor possa
consultar seu seguro online, a partir
do seu CPF, e que as empresas
possam analisar a exposição do risco
também online. Não vamos disponibilizar o dado individual para as seguradoras por uma questão de sigilo da
concorrência, mas o dado agregado

do setor poderá ser disponibilizado.
As seguradoras vão poder ver a exposição de risco entre si. Haverá um
ganho importantíssimo, inclusive na
questão de resseguro, para a distribuição de risco. Para a Susep, vai ser
uma forma de ter informação sobre
o setor mais detalhada e analisar a
efetividade das normas. Para medir o
impacto regulatório, é preciso informação rápida. Para regular e fiscalizar o acompanhamento do mercado isso é fundamental.
Mas tem custo...
Tem custo, sim, mas também tem
benefício, serão vários serviços
online e mais eficientes para os consumidores e regulados. No caso da
apólice eletrônica, estamos falando
de um percentual reduzido sobre o
valor do prêmio de seguro, algo em
torno de 0,03% a 0,09%.

Trajetória
Em sua carreira, a economista
Solange Vieira participou de
grandes projetos do Governo,
como a reforma da Previdência em
2000, com a criação do fator
previdenciário e, mais recentemente, da criação da Nova
Previdência.
Foi secretária de Previdência
Complementar e secretária de
Administração da AdvocaciaGeral da União (AGU). No
Supremo Tribunal Federal, atuou
como assessora da presidência.
Presidiu a Agência Nacional de
Aviação (Anac). Foi chefe do
gabinete da presidência do
BNDES, onde também foi presidente do Fundo de Previdência
Social (Fapes).
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APROVADA NA CCJ LIVRE
ESCOLHA DE OFICINA POR
CLIENTES DE SEGURADORAS
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 179/2017, que
garante aos clientes das seguradoras de veículos o direito de livre
escolha da oficina em caso de sinistros. A proposta segue para a
Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle (CTFC).
Com isso, terão a oportunidade de
escolher a oficina que lhes for mais
conveniente para efetuar o reparo
dos danos ocorridos ao veículo,
sem limitação quanto à lista de oficinas e profissionais credenciados
impostos pela seguradora, num
estabelecimento que seja de sua
confiança, ainda que não esteja
cadastrado na seguradora.
— O projeto é muito simples, é assegurar o direito do consumidor que
tiver veículo avariado num acidente
poder escolher livremente a oficina
com a qual quer tratar – explicou o
relator, senador Lasier Martins
(Podemos-RS).
Emenda de Lasier estendeu o
direito ao terceiro envolvido no
acidente. O texto em análise na CCJ
já previa a cobertura, mas exigia
que o veículo estivesse na garantia
de fábrica. O senador eliminou essa
imposição, para evitar que o cliente
que acionou o seguro fosse obrigado a pagar custos extras no caso
de o veículo do terceiro não ter
garantia vigente. O projeto prevê
também que a escolha do cliente irá
abranger qualquer tipo de oficina
— mecânica, lanternagem, pintura,
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recuperação, limpeza de interior ou
outras similares —, desde que legalmente constituída para essas finalidades e que apresente orçamento
compatível com os preços médios
praticados pelo mercado.
De autoria do ex-deputado Cabo
Sabino, o PLC deixa claro que as
seguradoras não poderão criar qualquer obstáculo ou impor tratamento diferenciado em razão do
exercício de livre escolha pelo segurado ou pelo terceiro envolvido. A
intenção é proporcionar maior equilíbrio à relação contratual entre
seguradoras e clientes, garantindolhes o direito de escolher uma
empresa de sua confiança.
“O segurado passará a escolher
oficinas que sejam mais próximas
da sua residência ou de seu local de
trabalho, que gozem de boa reputação e que tenham prazos
menores para a elaboração dos
serviços, colaborando para que o
contrato de seguro traga maior
bem-estar ao consumidor”, considera o relator. Além de acabar com
as exigências para terceiro envol-

vido no sinistro, Lasier fez mais duas
alterações à proposta. Ele acrescentou ao projeto a garantia da
responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios e fatos dos
produtos e serviços nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
“Quando o segurado realiza serviços na rede referenciada, sabe
que há toda uma estrutura de qualidade, controle e eficiência dedicada a prestar o melhor serviço
possível. Mas na hipótese de fazê-lo
fora dessa rede, como previsto
nesse projeto, não há essa mesma
certeza. Portanto, é prudente que
se estabeleça a responsabilidade
solidária dos fornecedores, como
forma de garantir a qualidade dos
serviços e a necessária reparação
em caso de dano ao consumidor”,
explica. Já a terceira emenda
garante às seguradoras a verificação da legalidade e procedência
das peças utilizadas no conserto do
veículo segurado. Sonho Seguro|
Escrito por Denise Bueno |Fonte:
Agência Senado

SUSEP ADIA PRAZO PARA QUE
AS SEGURADORAS ADEQUEM
SEUS PRODUTOS
A Susep prorrogou para o dia 08 de
novembro o prazo máximo para que
as seguradoras adequem seus produtos às recomendações feitas ao
mercado através da Carta Circular
06/19, editada pela autarquia no
final de agosto. Até então, o mercado teria apenas 30 dias para a
adequação.
Esse comunicado trata de cláusula
adotada por algumas companhias no
seguro de transporte internacional,
que, na prática, era negado a
empresas brasileiras que têm negócios com países que enfrentam
embargo comercial. A medida foi
motivada por diversas consultas
recebidas de empresas relacionadas
com o comércio exterior, em razão
da recusa de seguro.
Na decisão, a Susep considerou que
a redação dessas cláusulas, muitas
vezes, é amplamente abrangente e
que comporta inúmeras situações. A
autarquia ressaltou que considera
legítimas as medidas de prevenção
adotadas pelas seguradoras quanto
a aspectos possam tangenciar os
elementos de prevenção e combate
ao terrorismo, lavagem de dinheiro
ou outros tipos de ilícitos combatidos no Brasil ou no exterior. Acentuou ainda que cumpre à seguradora, por ocasião da subscrição do
risco, analisar se existem ou não
limitações para concessão da cobertura. Caso existam, a proposta
deverá ser recusada. Contudo, de
acordo com a Susep, as situações de
perda de direitos ou exclusão de
cobertura, quaisquer que sejam,

“devem estar descritas de forma
clara e objetiva, não podendo conter
referências genéricas”. Assim, foi
recomendado que as situações de
perda de direitos ou exclusão de
cobertura decorrentes de violação
de leis ou normas de embargos ou
sanções econômicas ou comerciais
somente sejam previstas se houver
ato doloso do segurado ou seu
representante, o qual represente
nexo causal com o evento gerador do
sinistro. O texto enfatiza também
que as situações de perda de direitos
ou exclusão de cobertura não
poderão estar baseadas em leis ou
normas internacionais, salvo
acordos internacionais ratificados
pelo Parlamento pátrio. Fonte: CQCS
SEGURADORA LÍDER DIVULGA
RELATÓRIO FINANCEIRO DE 2019
Administrar com eficiência e transparência o Seguro DPVAT, propiciando à população o conhecimento
pleno e o acesso facilitado aos seus
benefícios é a missão da Seguradora
Líder. Reforçando essa relação de
transparência com toda a sociedade,
no último dia 30 de agosto a Companhia divulgou o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do primeiro semestre de 2019,
acompanhado do Relatório do
auditor independente, do Relatório
do Comitê de Auditoria e do Parecer
do Conselho Fiscal.
O documento dá destaque ao
número de indenizações pagas nos
seis primeiros meses do ano:
155.032, nas três coberturas previstas pelo Seguro DPVAT (morte,
invalidez permanente e reembolso
de despesas médicas), correspondendo a R$ 654,3 milhões.

No primeiro semestre, a arrecadação bruta foi de R$ 1,4 bilhão, uma
queda de 54,8% em relação ao
mesmo período de 2018, e foram
processados mais de 43,8 milhões de
bilhetes do Seguro DPVAT, o que
representa um crescimento de 4,4%
em relação ao ano passado.
A parcela destinada ao FNS (Fundo
Nacional de Saúde) ficou em R$
630,9 milhões, no primeiro semestre
de 2019 (R$ 1.393 milhões, no primeiro semestre de 2018) e a do Denatran em R$ 70,1 milhões (R$ 154,7
milhões, no primeiro semestre de
2018). Esses valores seguem diretamente da rede bancária arrecadadora para os cofres da União, sem
passar pelo caixa da Seguradora
Líder. O montante arrecadado e os
respectivos repasses foram impactados pela redução de 63,3%, em
média, do prêmio tarifário do Seguro
DPVAT em 2019.
O relatório semestral também apresenta as principais ações estratégicas para o aprimoramento do
Seguro DPVAT, entre elas simplificação de documentos, com destaque para o Formulário de Pedido
do Seguro DPVAT, lançado em
outubro de 2018, que centraliza as
principais informações de vítimas/beneficiários para todas as
coberturas do Seguro. A criação do
aplicativo do Seguro DPVAT, em
dezembro de 2018, que permite aos
beneficiários dar entrada no pedido
de indenização diretamente na Seguradora Líder também é um dos destaques. Até junho de 2019, foram
mais de 100,9 mil downloads do
aplicativo, disponível na Apple Store
ou Google Play. Fonte: Seguradora
Lider via Estradas
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MERCADO SEGURADOR VOLTA A CRESCER DOIS
DÍGITOS NO ACUMULADO DO ANO ATÉ JULHO
O mercado segurador registrou crescimento de 11,3%
nos sete primeiros meses do ano, com arrecadação de
R$ 150,9 bilhões, sem considerar DPVAT e Saúde. Tratase da primeira vez que a taxa no ano voltou a crescer
dois dígitos desde 2015. Segundo a Conjuntura CNseg,
na ótica mensal, julho registrou alta de 16,8% sobre o
mês anterior. Esse desempenho também resultou positivo na ótica da comparação com o mesmo mês de 2018,
com crescimento nominal de 29,2%.
SEGURADORA PAGA R$ 7 BILHÕES POR BALCÃO
DE SEGUROS DE BANCO
A Seguradora pagará aproximadamente R$ 7 bilhões
pela participação de 40% na parceria e terá um prazo
de 25 anos, pois o contrato irá até 2044.
O acordo firmado entre a Caixa Seguridade e a CNP Assurances, anunciado nesta sexta-feira (20) trata de uma
nova estrutura societária para atuação nos ramos de
seguros de vida e prestamista e na previdência aberta,
com exclusividade na rede de distribuição da CAIXA. O
grupo francês pagará aproximadamente R$ 7 bilhões
pela participação de 40% na parceria, que se estenderá
até 2044 (25 anos). Além disso, será adotado um mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho e lucratividade, cujo limite será R$ 800 milhões, a ser pago em
duas parcelas, em 2024 e 2026. O CEO Global da CNP
Assurances, Antoine Lissowski, aposta alto no potencial
desse negócio. “O Brasil foi a nossa primeira operação
internacional e hoje representa 20% da nossa atividade.
A visão é que teremos mais receitas nesse negócio daqui
para frente, já que no Brasil o mercado de seguros representa de 4% a 5% do PIB, enquanto na França é o dobro”,
projeta o executivo.Já o diretor geral da Caixa Seguros
Holding, Laurent Jumelle, assegura que a força da rede
da CAIXA, somada ao seu propósito e compromisso
social, permite que “ sejamos a grande seguradora dos
brasileiros.”
O diretor Presidente da Caixa Seguridade, Marco
Antônio Barros, também vê acordo com otimismo. Na
visão dele, o negócio consagra a CAIXA como “grande
provedora de soluções de proteção, seja para as pessoas, famílias e empresas”. Fonte: CQCS
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Como tem dito Marcio Coriolano, presidente da CNseg,
o crescimento do setor segurador tem se mostrado desigual, com os seus segmentos e ramos respondendo
diversamente ao ciclo econômico e à preferência dos
clientes. A maior contribuição para tanto foi do segmento de Cobertura de Pessoas, que cresceu 13,7%.
Desta vez, além dos Planos de Risco – Vida e Prestamista
terem mais uma vez se destacado, ocorreu recuperação
expressiva da taxa de crescimento dos Planos VGBL
(14,6%).
O segmento de seguros gerais, que envolve bens e responsabilidades, avançou 6%. O ramo de seguros patrimoniais permaneceu com forte desempenho (12%),
considerando-se os seguros marítimos e aeronáuticos,
de crédito e garantias, de responsabilidade civil e o
rural.O segmento de títulos de capitalização também se
destaca, com um avanço de 12,7% nesses primeiros sete
meses.
Segundo comenta Coriolano na Conjuntura CNseg, o
bom desempenho registrado nesses sete meses do ano
serve para ratificar a reversão da tendência do comportamento anualizado que já estava em perspectiva ao
final do primeiro semestre, evidenciada pela série de 12
meses móveis, que até abril mostrava virtual estabilidade, tendo crescido 1,5% com a inclusão do mês de
maio, passou a 3,1% computado o mês de junho e agora,
com julho, chegou a 5,5%. Fonte: Sonho Seguro

PROJETO CRIA
SEGURO PARA
BAGAGENS
DESPACHADAS
EM AVIÕES

O deputado Fábio Mitidieri (PSD/SE) apresentou projeto de lei que altera dispositivos do Código Brasileiro de
Aeronáutica, a fim de dispor sobre seguro e indenização
para bagagens despachadas. De acordo com a proposta,
a responsabilidade do transportador por dano, consequente da destruição, perda ou avaria da bagagem despachada gratuitamente ou conservada em mãos do
passageiro, ocorrida durante a execução do contrato de
transporte aéreo, será regida pela respectiva Convenção Internacional da qual o Brasil seja signatário.

ANAC, todas as empresas de transporte aéreo passaram
a ter a liberdade de cobrar pela bagagem despachada.
Essa cobrança acaba configurando um contrato extra e
também um custo extra ao passageiro. Por sua vez, o
passageiro não teve ganho na redução das tarifas da
passagem nem melhores serviços e garantias em
relação ao transporte de suas bagagens. Consideramos
que a implantação da liberdade de cobrar a mais pelo
transporte das bagagens deve ser acompanhada do
aumento das garantias oferecidas ao passageiro pagante”, argumenta o parlamentar.
Ele acrescenta que, por essa razão, está propondo alteração no Código Brasileiro de Aeronáutica, de forma a
assegurar indenização adicional aos passageiros prejudicados pela cobrança no despacho de suas bagagens.
“Esperamos com essa medida que as empresas aéreas
moderem na cobrança de valores abusivos no despacho
de bagagem e, ao mesmo tempo, garantam a segurança
do transporte das bagagens, estimulando uma melhoria
na qualidade geral do serviço contratado”, conclui.
Fonte: CQCS

Assim, em caso de cobrança pelo despacho da bagagem, fica assegurada, na ocorrência de extravio ou destruição da mesma, além da indenização prevista em
acordo internacional, indenização adicional equivalente a 100 vezes o valor cobrado do passageiro. Se for
aprovada a lei entrar em vigor 180 dias após a data da
sua publicação.
Segundo o autor do projeto, a possibilidade de danos,
furtos ou extravio da sua bagagem é um dos maiores
pesadelos do viajante. “A partir da Resolução 400/16 da

IRB VAI DESDOBRAR AÇÕES
O Valor Econômico anota que o IRB Brasil Re vai
fazer um desdobramento das ações da companhia com cada papel ordinário se dividindo em
três outras ONs. A empresa realizou uma
assembleia geral extraordinária (AGE) que
referendou a iniciativa.
Segundo fato relevante divulgado, como
consequência do desdobramento “o número
de ações ordinárias em que se divide o capital

da companhia passará de 312 milhões para 936
milhões”. As ações do IRB serão negociadas “exdesdobramento” a partir do dia 26 de setembro, “levando em consideração a posição
acionária com data-base de 25 de setembro de
2019”.
Os papéis resultantes do desdobramento serão
creditados aos acionistas no dia 30 de setembro. Fonte: Sindisegsp via Valor Econômico.
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