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Sempre que um novo governo se instala dência privada aberta seja engolida Até aí vai. A coisa, porém, fica mesmo 

alguém volta à discussão sobre a conve- pelo segmento que, de longe, é o mais feia quando pretendem juntar (leia-se 

niência ou não de aglutinar os vários poderoso entre os demais: o dos Fun- incorporar) estas mesmas entidades 

órgãos de fiscalização num só, vendo dos de Pensão. Para piorar as coisas, com o Banco Central e a CVM, sob o argu-

nisto alguma vantagem. Dá-lhe então segundo consta, as entidades repre- mento básico de que se tratam, todos, 

meses de discussão para convencer o sentativas destes Fundos de Pensão de serviços financeiros! Ocorre que exis-

sujeito de que isto não é uma boa   ve e m   esta fusão de forma positiva. tem muitas diferenças entre o setor se-

ideia, que trará mais desvantagens    curitário e o bancário. A incorporação  

que  benefícios. E o pior é que isto não A FENACOR (Federação das Corretoras da CVM, então, seria totalmente ina-

acontece só aqui. Também lá fora de de Seguros) também andou dando seus propriada. Começando pelo setor ban-

vez em quando este assunto volta à bai- pitacos no passado, sugerindo a fusão cário, recente relatório da Federação     

la. Vamos então rememorar os fatos e da SUSEP com a ANS, por entender   d as Seguradoras e Resseguradoras Euro-

argumentos, para afiar o discurso. que o setor de seguros ganharia assim péias (encontrável em português no site 

mais importância e seria mais ouvido da CenSeg), questiona esta tendência de 

Primeiramente, é preciso saber quem pelo governo. Sustenta seu ponto de regulação universal para serviços finan-

se quer juntar. Sim, porque só na área vista com o respeitável argumento de ceiros. De fato, dito relatório esclarece 

de seguros temos a SUSEP, a ANS e a que não há outro lugar no mundo em que, apesar de ambos assim se caracte-

PREVIC (Secretaria da Previdência que o setor de seguros seja fiscalizado  rizarem, os riscos envolvidos em suas res-

Suplementar). Some-se a isto o BACEN e normatizado por três diferentes ór- pectivas operações são distintos e, por-

no setor bancário e ainda a CVM, pai- gãos, como aqui o é. Daí se poderia tanto, suas regulações devem ser dife-

rando sobre todos. Se a proposta for almejar a adoção de um plano estra- rentes, sob a pena de prejudicar o fun-

juntar os órgãos de seguros num só, isto tégico de crescimento e uma política   cionamento adequado dos dois setores. 

não será bem recebido pelos segurado- tributária diferenciada para o setor,   De acordo com este documento, os ris-

res, que teriam o receio (justificado!) em especial para os ramos de seguro  cos sistêmicos dos bancos (majorados 

de que dentro da nova estrutura o segu- de vida e de previdência complemen- pela crise de 2008) são diferentes dos 

ro fique em segundo plano e a previ- tar. das seguradoras, pois as operações ban-
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cárias interligam-se intensamente atra- oferecem uma importante contribuição valores mobiliários; estimular a forma-

vés dos instrumentos interbancários e para o crescimento econômico, garan- ção de poupança e sua aplicação em 

se caracterizam por uma forte depen- tindo a consumidores e empresas prote- valores mobiliários; promover a expan-

dência dos grandes bancos. ção contra eventos negativos. são e o funcionamento eficiente e regu-

lar do mercado de ações e estimular as 

As seguradoras, por outro lado, quanto Os perfis de risco de companhias de aplicações permanentes em ações do 

maiores e mais dispersas forem suas car- seguros e de bancos também diferem capital social das companhias abertas. 

teiras, menos estarão sujeitas a riscos de fundamentalmente. As companhias de 

insolvência, uma vez que o princípio do seguros estão, principalmente, expostas Ou seja, nem atua sobre serviços ditos 

mutualismo é a base de seu negócio, e o ao risco de subscrição, enquanto que os financeiros, como o BACEN e a SUSEP, 

resseguro uma prática mundialmente bancos estão mais expostos ao risco de mas sim sobre valores mobiliários!

disseminada. Ademais, não há muitas crédito. 

conexões entre as seguradoras, sendo o Como se vê, a mesma paira acima        

cosseguro uma atividade cada vez mais Por estas razões a Federação das Segu- de todas as sociedades de capital           

rara. Como também não há solidarieda- radoras e Resseguradoras Européias de- aberto do país, e não apenas sobre as 

de entre as seguradoras participantes, fende que as regras aplicáveis ao seguro Seguradoras, Operadoras ou Bancos. 

não há reflexos da atividade de cossegu- devem refletir integralmente as profun- Ademais, seus objetivos e campo de  atu-

ro em seus balanços, que refletem ape- das diferenças entre os modelos de ação são completamente diferentes 

nas as obrigações assumidas pela pró- negócios e perfis de risco dos dois mer- daqueles que justificaram a criação de 

pria seguradora, sem vínculo patrimo- cados, sem simplificações excessivas uma fiscalização para seguradoras ou 

nial com suas congêneres. que certamente terão um impacto ex- bancos! Juntá-los, pois, seria um total 

tremamente negativo no mercado e na disparate e um desserviço à causa pú-

Esta atuação independente é que dis- economia como um todo. Tratar dife- blica. Por outro lado, atualmente estão      

pensa a existência de um órgão finan- rentemente estes dois setores de forma à frente tanto da SUSEP quanto da 

ceiro central para exercer a “arbitragem” eficiente em um mesmo órgão é muito PREVIC Supervisores com reconhecida 

econômica, como faz o Banco Central improvável. capacidade técnica e seriedade, como 

para a área bancária. Além disto, segun- há muito não se via.

do os analistas, bancos e seguradoras Por fim, a ideia de juntar a CVM neste 

têm modelos de negócios extremamen- imbróglio é, definitivamente, um desas- No mais, o mercado de seguros atra-

te distintos e desempenham papéis bas- tre. A Comissão de Valores Mobiliários vessa (como todos!) tempos difíceis, 

tante diferentes na economia. De fato, a também é uma autarquia vinculada ao mas como dizem os chineses, é daí que 

principal atividade de seguradoras e res- Ministério da Fazenda e tem por objeti- surgem as oportunidades. 

seguradoras é a diversificação e minimi- vos regulamentar, desenvolver, contro-

zação de riscos, enquanto a dos bancos  lar e fiscalizar o mercado de valores Há anos o setor apresenta uma forte 

é a acumulação de depósitos e a conces- mobiliários do país. Para tanto atua no marcha de desenvolvimento, aumen-

são de empréstimos. Isto tem por conse- sentido de assegurar o funcionamento tando a sua importância para a econo-

quência que as seguradoras ostentam eficiente e regular dos mercados de mia nacional. Hoje já representa cerca 

uma atividade mais estável, menos sujei- bolsa e de balcão; proteger os titulares de 6% do PIB e almeja atingir 10%, num 

ta aos humores periódicos da economia. de valores mobiliários; evitar ou coibir futuro próximo, objetivo este  que nada 

modalidades de fraude ou manipula- tem de fantasioso, face ao enorme po-

Por outro lado, seguradoras e bancos ção no mercado; assegurar o acesso do tencial a ser explorado. Ademais, este é 

também desempenham papéis muito público a informações sobre valores o percentual verificado nas grandes eco-

diferentes em relação ao funcionamen- mobiliários negociados e sobre as com- nomias e, afinal, estamos lá entre os 10 

to da economia como um todo. Bancos panhias que os tenham emitido; asse- maiores no mundo. É só não atrapalhar 

são parte do sistema de pagamento   gu r a r  a observância de práticas co- que a gente chega lá.

e liquidação, enquanto as seguradoras merciais equitativas no mercado de  
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NOTA  INFORMATIVA  RESPONSABILIDADE CIVIL|

Os seguros de responsabilidade civil resultaram em condenação aos médi-

E&O de profissionais da medicina e de cos e/ou aos hospitais foi de 42%. 

hospitais têm sido poderosa ferra- Somente no Estado do Paraná as con-

menta para minimizar os impactos denações ocorreram em 80,56% dos 

econômicos no patrimônio dos segu- processos em trâmite, quase o dobro 

rados, decorrentes de atos danosos da média nacional.

praticados a terceiros. Tanto assim 

que a procura desse produto regis- Esses dados reforçam a tendência de 

trou vertiginoso crescimento nos maior rigor dos tribunais com ações 

últimos anos em termos de prêmios envolvendo o setor médico e a quali-

emitidos. O setor de seguros, no dade das provas obtidas pelos advo-

entanto, precisa ficar atento aos efei- gados das vítimas, cada vez mais efi-

tos decorrentes de decisões do Judi- cazes e convincentes diante dos 

ciário, cada vez mais arrojadas no meios de comunicação e das tecnolo-

campo econômico. gias disponíveis, que facilitam a pro-

dução de elementos probatórios.

Para se ter ideia, os processos decor-

rentes de erros médicos cresceram É certo afirmar que, se de um lado o 

cerca de 140%, apenas no Superior segurador precisa ter eficiência na 

Tribunal de Justiça (STJ), instância qualidade de subscrição de seus ris-

máxima do Judiciário Civil, nos últi- cos, de outro, é possível dizer que os 

mos quatro anos. Nas instâncias infe- médicos passaram a ter verdadeira 

riores o cenário não é diferente. necessidade de contratação de segu-

Segundo pesquisa divulgada pela ros E&O sob pena de serem "abati-

Sociedade Brasileira de Direito Médi- dos" em suas carreiras por decisões 

co (ANADEM), entre 2001 e 2014, a Judiciais. Publicado no 

média nacional de processos que 

Cadernos de 

Seguro, n. 161, p.16, abril 2015.

Sergio Barroso de Mello
Sócio Fundador e Membro do Conselho

de Pellon & Associados

sergiom@pellon-associados.com.br
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“PACOTE FISCAL” CHEGA ÀS 

SEGURADORAS 

RESOLUÇÃO BACEN 

4.402/15

Ciente de que sofrerá derrotas no Con-

gresso Nacional, no tocante às vota-

ções das Medidas Provisórias – MP – 

que compõem o chamado “Pacote Fis-

cal”, resultando em uma arrecadação 

inferior à originariamente pretendida, 

o Governo Federal decidiu aumentar a 

carga tributária do setor financeiro, 

incluídas as companhias de seguros.

Há de se ressaltar que a MP tem prazo 

de validade de 60 (sessenta) dias, pror-

rogáveis por mais um prazo de 60 (ses-

senta) dias, devendo ser aprovada pelo 

Congresso Nacional e convertida em Lei 

nesse período, caso contrário, perde a 

sua validade.

Foi publicada no DOU de 27/03/15, a 

Resolução BACEN no 4.402/2015, que 

O aumento foi veiculado pela MP nº altera a Resolução no 3.308/2005, cujo 

675, publicada no diário oficial da últi- tema é a aplicação dos recursos das 

ma sexta-feira (22/05/2015). reservas, das provisões e dos fundos 

das sociedades seguradoras, das socie-

De acordo com o texto da citada MP, a dades de capitalização e das entidades 

Contribuição Social sobre o Lucro Líqui- abertas de previdência complementar, 

do (CSLL) devida pelas companhias de bem como a aceitação dos ativos cor-

seguros, de capitalização e  instituições respondentes como garantidores dos 

financeiras, passa de 15% (quinze por respectivos recursos. 

cento) para 20% (vinte por cento).

Dentre as alterações, destaque para a 

Dentre as instituições financeiras atingi- determinação de que, no seguimento 

das por este aumento de 5% da CSLL de renda fixa, os recursos sejam aplica-

encontram-se bancos; distribuidoras de dos, isolada ou cumulativamente, até 

valores mobiliários; corretoras de câm- 25% dos recursos dos fundos de investi-

bio e de valores mobiliários; sociedades mento especialmente constituídos em 

de crédito, financiamento e investimen- operações de compra de títulos de 

tos;  sociedades de crédito imobiliário; renda fixa com compromisso de reven-

administradoras de cartões de crédito;  da, conjugado com o compromisso de 

sociedades de arrendamento mercantil; recompra do vendedor, para a data futu-

cooperativas de crédito; e associações ra preestabelecida (operação compro-

de poupança e empréstimo. missada).

O aumento só passa a valer a partir de Este limite somente será exigido a par-

1º de setembro de 2015. tir de 31/12/2015.

Nijalma Cyreno Oliveira
Sócio do Setor Tributário e Membro do

Conselho de Pellon & Associados

nijalma.cyreno@pellon-associados.com.br

NOTA  INFORMATIVA  TRIBUTÁRIA|



NORMA BRASILEIRA DE 

CONTABILIDADE - CTA Nº 2, 

DE 27.02.2015 E OUTROS

APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À 

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 

PELAS SEGURADORAS

gência com as normas internacionais, reguladas pelo BACEN e o CTA nº 04 para 

promovendo diversas alterações nos pro- as entidades reguladas pela SUSEP, cujo    

cedimentos observados pelos auditores conteúdo pode ser adaptado à situação 

independentes no Brasil, dentre eles, específica e aplicado por outras entida-

Relatório de Auditor Independente e as aqueles relacionados à forma e ao con- des reguladas por outros órgãos ou agên-

Demonstrações Contábeis da Segurado- teúdo do Relatório de Auditor Indepen- cias reguladoras, quando aplicável.

ras e Instituições Financeiras – NBC CTA dente (anteriormente denominado de 

Nº 2 de 27/02/2015 Parecer do Auditor Independente), que 

passou a ser utilizado para os exercícios 

A contabilidade brasileira adotava nor- findos em, ou a partir de, 31 de dezem-

mas e padrões próprios que a colocava à bro de 2010. Contudo, algumas compa-

parte daqueles usualmente observados nhias, como as instituições financeiras e Por força da Instrução Normativa RFB 

pelas empresas no resto do mundo.Tal demais autorizadas a funcionar pelo nº 1.452/14 (DOU de 24/02/14), as 

discrepância trazia um sem número de Banco Central do Brasil (BACEN), bem companhias de seguros, além das enti-

inconvenientes de ordem prática e ope- como, as companhias seguradoras, fis- dades de previdência complementar e 

racional, de tal modo que se iniciou um calizadas pela Superintendência de Segu- administradoras de Fundos de Aposen-

movimento de convergência entre as ros Privados (SUSEP), possuem práticas tadoria Programada Individual (FAPI) 

normas e padrões contábeis contábeis contábeis específicas, estabelecidas são obrigadas a prestar informações ao 

brasileiros em relação aos internaciona- pelos respectivos órgãos reguladores, Fisco, até o último dia útil de Março de 

is, cuja pedra de toque foi a edição da Lei como os ora citados BACEN e SUSEP. 2015, não apenas acerca do estabeleci-

11.941, de 27 de maio de 2009. Com mento matriz, mas incluindo também 

este espírito, já em 13 de julho de 2007, Considerando que estas diferenças as informações de todos os seus esta-

a Comissão de Valores Mobiliários remanescentes entre as práticas contá- belecimentos, exceto em relação aos 

(CVM) editara a Instrução nº 457, a qual beis adotadas por estas entidades regu- pagamentos de beneficiários. Dentre 

previu a elaboração e divulgação das ladas e aquelas do IFRS ainda são signifi- as informações que devem ser presta-

demonstrações contábeis consolidadas cativas, o CFC editou a NBC Comunicado das pelas Seguradoras, destacam-se 

das companhias abertas com base no Técnico de Auditoria (CTA) nº 02, de 27 aquelas relativas a:

padrão contábil internacional emitido de fevereiro de 2015, para dispor que 

pelo International Accounting Standards determinadas disposições relativas à 1) recebimentos de contribuições;

Board (IASB), a partir do exercício findo forma do Relatório de Auditor Indepen- 2) prêmios e aportes destinados ao cus-

em 2010. dente não são aplicáveis a tais entida- teio de benefícios de natureza previden-

des, uma vez que suas demonstrações ciária;

Nessa esteira, em 25 de novembro e em contábeis são elaboradas com a utiliza- 3) pagamentos de resgates de partici-

9 de dezembro de 2010, o Conselho ção de práticas contábeis diferentes. pantes e beneficiários.

Federal de Contabilidade (CFC) emitiu, 

respectivamente, as Normas Brasileiras Dessa forma, entidades como Bancos e As informações devem ser encaminha-

de Contabilidade Técnicas Gerais (NBC Seguradoras devem apresentar suas das ao Fisco em plataforma digital, e, 

TG) nºs. 37 e 43, respectivamente, as demonstrações contábeis individuais e para tanto, é necessário fazer uso do apli-

quais acabam, em suma, com as diferen- consolidadas de acordo com as práticas cativo próprio que se encontra à disposi-

ças relevantes entre demonstrações con- contábeis aplicáveis aos seus respecti- ção dos interessados, para download, 

tábeis elaboradas com observância de vos setores, nos termos definidos pelos no site da RFB (receita.fazenda.gov.br). 

normas contábeis do CFC e aquelas con- respectivos órgãos reguladores (BACEN O descumprimento desta obrigação 

tendo normas internacionais (Internati- e SUSEP) e, separadamente, apresentar acessória, o seu cumprimento parcial 

onal Financial Reporting Standards - um outro conjunto distinto de demons- (com omissão de informações), ou ainda 

IFRS).Por conseguinte, foi necessário trações contábeis consolidadas elabora- a apresentação de informações incorre-

que o CFC emitisse novas NBCs técnicas das de acordo com as IFRS. Para tanto, o tas geram multas que podem variar de 

de auditoria (TA), refletindo a conver- CFC emitiu o CTA nº 03 para as entidades R$ 500,00 a R$ 1.500,00 por mês, ou de 

Pellon  Associados&8



3% do valor das transações comerciais MINISTÉRIO DA FAZENDA segundo o qual, o valor recebido a título 

ou das operações financeiras, conforme de indenização por dano moral não 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL o caso. teria a natureza jurídica de mera recom-
DO BRASIL

posição da ordem econômica, mas, sim, 
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO 

representaria um acréscimo patrimoni-E CONTENCIOSO

COORDENAÇÃO-GERAL DE TRIBUTAÇÃO al (riqueza nova), a ensejar a incidência 

IOF - Seguro Garantia - Tomador da do IR por consequência. Contudo, no 
SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 6, DE 13 DE 

Garantia - Administração Pública - Inci- correto entendimento do relator do 
JANEIRO DE 2015 (DOU de 24/02/2015, nº 36, 

dência e Contribuinte. Foi publicada no caso, o juiz federal convocado Dr. Luiz 
Seção 1, pág. 31)

DOU de 24/02/15, a Solução de Consul- Norton Baptista de Mattos, acompa-Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, 

ta nº 06, da Coordenação-Geral de Tribu- nhado pelos demais julgadores, a inde-Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos ou Valo-

res Mobiliários - IOF. tação da Receita Federal do Brasil. A deci- nização por dano estritamente moral 

são ratifica que a operação de seguro- não é fato gerador do IR, haja vista que 
Ementa: IOF/Seguro. Seguro Garantia. Toma-

garantia apresenta natureza jurídica de se limita a recompor o patrimônio da 
dor da Garantia. Administração Pública. Inci-

operação de seguros, ou seja, relação   vítima, injustamente atingido ou lesado 
dência. A operação de seguro garantia está suje-

jurídica na qual uma parte se obriga          por ato ilícito praticado, ainda que tal ita à incidência do IOF/Seguro. Nessa operação, 

a indenizar outra parte, mediante remu- patrimônio seja imaterial, fato que não o tomador da garantia - responsável pelo fiel 

cumprimento de obrigações contratadas junto neração (prêmio), contra riscos futuros tem o condão de descaracterizar a natu-
a órgão ou entidade da Administração Pública, predeterminados. Por conseguinte, a reza de mera recomposição desta espé-
relacionadas a construção, fornecimento de 

operação de seguro-garantia sujeita-se à cie de indenização. Trata-se de posição 
bens ou prestação de serviços - é o segurado e, 

incidência do Imposto sobre Operações já consolidada pacífica na jurisprudên-
portanto, o contribuinte do IOF/Seguro. A partir 

Financeiras na modalidade Seguros - cia do STJ, culminando na edição da de 14 de novembro de 2012, a alíquota do IOF 

IOF/Seguro. Súmula STJ nº 498 (publicada em incidente sobre operações de seguro garantia 

foi reduzida a zero com base no Decreto nº 13/08/12): “Não incide imposto de 
7.787, de 15 de agosto de 2012. Dispositivos Ademais, a citada Solução de Consulta renda sobre a indenização por danos 
Legais: Lei nº 5.172, de 1966 (Código Tributário 

esclarece que, na modalidade de seguro- morais.” A propósito, antes mesmo da 
Nacional - CTN), art. 109; Decreto nº 6.306, de 

garatina examinada, qual seja, para cum- edição da citada súmula, em artigo 
2007 (Regulamento do IOF - Riof), arts. 2º, 18, 

primento de obrigações contratadas publicado na edição de 24/09/2010 do 19 e 20; Lei nº 10.406, de 2002 (Código Civil Bra-

junto a órgão ou entidade da Administra- jornal Valor Econômico(1), o signatário sileiro - CCB), arts. 757 e seguintes. FERNANDO 

MOMBELLI - Coordenador-Geralção Pública, relacionadas a construção, abaixo tratou da não incidência do        

fornecimento de bens ou prestação de IR sobre indenizações, destacando, 

serviços, o contribuinte do IOF/Seguro é naquela oportunidade, que, indepen-

o tomador da garantia, responsável pelo dente da espécie de dano indenizado 

fiel cumprimento dessas obrigações, pois (material, moral puro ou impuro, por 

TRF da 2ª Região ratifica não-incidência ele é o segurado. Contudo, nesse ponto é ato legal ou ilegal), a indenização sem-

de Imposto de Renda sobre valores rece-preciso registrar que cabe à seguradora pre representará mero restabelecimen-

bidos a título de indenização por danos (ou às instituições financeiras por elas to da esfera jurídica do indenizado, tal 

morais. encarregadas da cobrança do prêmio), a qual se encontrava no momento an-

responsabilidade tributária pela reten- terior ao dano. Assim, não representa 

Em decisão recentemente publicada, a ção e recolhimento do IO/Seguro peran- acréscimo patrimonial, e, por conse-

4ª Turma do Tribunal Regional Federal te o Fisco Federal. Por fim, a Solução de quinte, encontra-se ausente o elemen-

da 2ª Região TRF-2 (RJ e ES) manifestou Consulta deixa consignado que, desde to essencial para consubstanciar o fato 

entendimento unânime pela não inci-14/11/2012, a alíquota do IOF-Seguro gerador do IR.

dência do Imposto de Renda (IR) sobre incidente sobre operações de seguro (1) “Não Incidência do IR sobre indeni-

valores recebidos a título de indeniza-garantia encontra-se reduzida a zero. zações”. Cyreno, Nijalma. Caderno “Le-

ção por danos morais. O TRF-2 refutou o Segue abaixo a íntegra da ementa da cita- gislação & Tributos” do jornal Valor Eco-

argumento principal da União Federal, da decisão: nômico. 24/09/2010. pág. E2.

SEGURO GARANTIA - IOF

NÃO INCIDE IR EM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS
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SUICÍDIO OCORRIDO DENTRO DO 

PRAZO DE CARÊNCIA AFASTA O 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

CAPITAL SEGURADO

tou definido que a premeditação aludi-

da no julgado anterior não seria do sui-

cídio propriamente dito, a qual  pode-

ria ser muito bem comprovada, por 

exemplo, mediante a exibição de um 

bilhete de despedida eventualmente Por ocasião do julgamento do recurso 

deixado pela vítima aos seus entes, especial de nº 1.334.005/GO, afetado 

mas sim do ato de contratar o seguro como recurso repetitivo, a Segunda 

com o objetivo único de favorecer o Seção do Superior Tribunal de Justiça 

beneficiário que receberia o capital firmou o entendimento, por sete votos 

segurado, pois, de acordo com a minis-a um, que o suicídio praticado em 

tra, somente essa postura do segurado prazo inferior ao biênio estipulado no 

configuraria a má-fé contratual.artigo 798 do Código Civil elide o direi-

to do beneficiário ao recebimento do 

Já no recente julgado que alterou o capital segurado contratado em apóli-

entendimento que vicejava na 2ª ce de seguro de vida.

Seção, argumentou com louvável     

acerto a ministra Isabel Gallotti que,    O voto divergente, inaugurado pela 

ao revés do Código Civil anterior, o Ministra Isabel Gallotti, afastou a tese 

atual não faz qualquer referência ao anterior, firmada em abril de 2011 no 

caráter premeditado ou não do suicí-julgamento do agravo sob relatoria do 

dio, justamente para evitar a difícil ministro Luis Felipe Salomão (AG 

prova da premeditação, que, por sua 1244022/RS), que, adotando uma 

vez, exigiria a necessária incursão nos interpretação lógico-sistemática do 

elementos fático-probatórios dos artigo 798 do Código Civil, estabeleceu 

autos, impedindo o exame pela Corte a prova da premeditação por parte do 

Superior, face ao óbice do Enunciado segurado como condição para eximir o 

de Súmula 7/STJ.segurador do dever de indenizar os 

casos de suicídio ocorridos durante o 

Todavia, ressalvou a ministra relatora prazo de carência. Sem a prova da má-

que, uma vez vencido o prazo de carên-fé, estava a seguradora obrigada a inde-

cia bienal consignado no artigo 798 do nizar, ainda que o lapso temporal entre 

Código Civil, deve o segurador cum-a data da contratação e o óbito fosse 

prir o contrato, independentemente inferior a dois anos.

de haver evidências concretas que o 

suicídio foi premeditado, o que ainda Essa prova, que já era dificílima de ser 

assim desnatura o caráter aleatório do produzida, se tornou ainda mais com-

contrato de seguro, eis que incompatí-plicada após o julgamento do recurso 

vel com a ideia que a ocorrência do especial de nº 1188091/MG, igual-

sinistro possa ser determinada pelo mente da 3ª turma, mas de relatoria da 

próprio segurado.Ministra Nancy Andrighi, no qual res-

Felipe Affonso
Sócio do Contencioso e Membro do 

Conselho de Pellon & Associados

felipe@pellon-associados.com.br
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TRT-PR ALERTA SOBRE FALSOS 

E-MAILS EM NOME DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO

tivas de conciliação, as correspondên-

cias seguem por meio eletrônico, mas 

não exigem nenhuma outra ação do 

destinatário, como clicar em algum 

O TRT do Paraná alerta para uma tenta- ponto do texto.

tiva de golpe, por meio eletrônico, na 

forma de falsas notificações para com- A conduta ilícita, que chegou ao 

parecimento em audiência, caracteri- conhecimento da Ouvidoria do regio-

zando o chamado “phishing”. Como o nal paranaense, usa o nome “Tribunal 

nome sugere (fishing em inglês signifi- Regional do Trabalho”. A prática crimi-

ca pescaria), a prática criminosa tenta nosa foi denunciada pela Administra-

“pescar” nomes de usuários e senhas ção do TRT-PR à Superintendência da 

para acessar contas bancárias e car- Polícia Federal no Paraná. Em sua pági-

tões de crédito. Ao clicar no ponto na na internet, a Polícia Federal ori-     

indicado na correspondência, o desti- enta que estas mensagens suspeitas  

natário é encaminhado a outro ende- devem encaminhadas para o endere-

reço que pode possibilitar a captação ço 

de informações para uso criminoso.

O TRT do Paraná esclarece que as noti- “Phishing scan” é 

ficações para comparecimento em uma forma de fraude eletrônica, carac-

audiência são enviadas mediante cor- terizada pela tentativa de adquirir 

respondência impressa e entregues dados pessoais como senhas, dados 

pelo correio. Apenas no caso de tenta- financeiros etc. Para isso, um frauda-

crime.internet@dpf.gov.br e, logo 

em seguida, apagadas.

SOBRE O PHISHING - 
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José Paulo 
Sócio da Área Trabalhista de 

Pellon & Associados

jose.paulo@pellon-associados.com.br
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dor se faz passar por uma instituição o procedimento normal seria solicitar 

confiável (como um dos Tribunais Regi- o produto que estava faltando a um 

onais do Trabalho) enviando comuni- auxiliar de depósito. O empregado, no 

cação eletrônica. Pode ocorrer de vári- entanto, apenas teria perguntado ao 

as maneiras, por meio de mensagens auxiliar onde ficava o produto e, ao se A partir de abril todos os empregado-

instantâneas, SMS, mas principalmen- deparar com mercadorias no corredor, res, ao informar o Ministério do Traba-

te por e-mail. que impediam a colocação de uma lho e Emprego da dispensa do traba-

escada, resolveu escalar a prateleira. lhador para fins de recebimento do 

Em geral, a vítima recebe um e-mail benefício Seguro-Desemprego, terão 

com informações que parecem oficia- O trabalhador alegou que apenas cum- de fazê-lo via sistema. A medida é uma 

is, com links para clicar. Quando ela priu uma ordem superior, mas teste- determinação do Conselho Deliberati-

clica nesse link, programas maliciosos munhas disseram que a ordem era vo do Fundo de Amparo ao Trabalha-

são instalados para roubar informa- para que ele buscasse o produto, e não dor (Codefat) e torna obrigatório, a 

ções do u para que retirasse a mercadoria por partir de 31 março de 2015, o uso da 

conta própria ou escalasse os paletes. ferramenta Empregador Web no 

 requerimento de seguro-desemprego 

Os desembargadores da Quarta Turma e comunicação de dispensa do traba-

entenderam que o acidente foi causa- lhador.

do por conduta imprudente. A culpa 

exclusiva da vítima, neste caso, isenta o O uso do aplicativo Empregador Web 

empregador da responsabilidade de já ocorre via Portal Mais Emprego do 

indenizar. Foi enfatizado ainda que o MTE para preenchimento de requeri-

trabalhador sabia qual era o procedi- mento de Seguro-Desemprego (RSD) e 

mento correto para a retirada de mer- de Comunicação de Dispensa (CD) on 

cadorias, já que, antes de ser promovi- line, porém ainda não é obrigatório. O 

do a conferente, havia trabalhado por uso do Empregador Web permite o 

oito meses como auxiliar de depósito. preenchimento do Requerimento de 

A Justiça do Trabalho negou pedido de Seguro-Desemprego e Comunicação 

indenização de um conferente de mer- “O procedimento adotado pelo autor, de Dispensa, de forma individual ou 

cadorias que perdeu parte do dedo totalmente inadequado, diga-se de coletiva, mediante arquivo de dados 

anelar da mão esquerda ao saltar das passagem, não decorreu de ordem do enviados ao Ministério. Os atuais for-

prateleiras do depósito de uma distri- empregador, falta de treinamento ou mulários Requerimento de Seguro-

buidora de alimentos em Sarandi, no omissão do réu em adotar medidas Desemprego/Comunicação de Dispen-

Norte do Paraná. A aliança do traba- eficazes para prevenir acidentes, mas sa (guias verde e marrom) impressos 

lhador ficou presa em um dos paletes, sim de ato impensado e contrário ao em gráficas serão aceitos na rede de 

decepando o dedo após o salto. bom senso.” Ponderou o relator o acór- atendimento do Ministério do Traba-

dão, desembargador Luiz Celso Napp. lho e Emprego somente até o dia 31 de 

A Quarta Turma do Tribunal Regional março, quando o envio via Emprega-

do Trabalho do Paraná considerou que Com este entendimento, a Quarta dor Web passa a ser obrigatório.

o trabalhador teve culpa exclusiva no Turma manteve a decisão proferida 

acidente, já que ignorou o procedi- pela juíza Adelaine Aparecida  E m pr e ga do r Web foi criado pelo 

mento correto para retirada de merca- Pelegrinello Panage, da 2ª Vara do Ministério do Trabalho e Emprego – 

dorias e decidiu, por conta própria, Trabalho de Maringá. O trabalhador MTE com a finalidade de viabilizar o 

escalar uma prateleira de quatro recorreu ao Tribunal Superior do Tra- envio dos requerimentos de Seguro-

metros. Foi apurado, no processo, que balho Desemprego pelos empregadores via 

suário. Assim, mensagens 

com remetente desconhecido ou   

mensagens com links para clicar (“Cli-

que Aqui”), que apontam para ende-

reços em nada parecidos com 

www.trt9.jus.br/, ou que também 

apresentam erros de português, repre-

sentam sinais de alerta.

SEGURO-DESEMPREGO VIA WEB 

SERÁ OBRIGATÓRIO A PARTIR 

DE ABRIL

NEGADA INDENIZAÇÃO A 

TRABALHADOR QUE PERDEU 

DEDO EM ACIDENTE AO ESCALAR 

PRATELEIRAS DE DEPÓSITO
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internet, agilizando assim o atendi-

mento aos trabalhadores requerent

do benefício, pois permite a transmis-

são de informações de trabalhadores As novas regras para a solicitação de 

e empregadores de forma ágil e segu- seguro-desemprego mudaram e ainda 

ra. A utilização do Sistema possibilita tem muita gente com dúvidas. Entre 

as empresas mais objetividade, segu- todas as mudanças, as mais significati-

rança e agilidade no processo, como, vas são as de prazos de carência para a 

por exemplo, o envio de informações obtenção do benefício e a de quanti-

em lote, utilizando arquivo gerado dade de parcelas que o trabalhador 

pelo sistema de folha de pagamento; a terá direito. As regras foram anuncia-

eliminação dos requerimentos adqui- das no final de 2014 e entraram em 

ridos em papelarias, visto que o vigor a partir de 02 de março deste 

mesmo pode ser impresso em papel ano.

comum; agilidade no processo de 

prestação de informações; redução de De acordo com as novas regras, o tra-

gastos com aquisição de formulários balhador só poderá solicitar o benefí-

pré-impressos; garantia na autentici- cio pela primeira vez se tiver trabalha-

dade da informação prestada; além de do por no mínimo 18 meses. Já na 

possibilitar a designação de um repre- segunda solicitação, ele terá um 

sentante procurador, que represente tempo mínimo de carência de 12 

o empregador nas ações relativas ao meses de vínculo empregatício. Da 

cadastro de requerimento do Seguro- terceira solicitação em diante continu-

Desemprego. am valendo as regras anteriores, ou 

seja, prova de trabalho por período de 

E-Social - O Empregador Web faz 6 meses nos últimos 16 meses.

parte do projeto E-Social, uma inicia-

tiva do Governo Federal que preten- Número de Parcelas - O trabalhador 

de unificar o envio de informações que solicitar o benefício pela primei-

pelo empregador em relação aos ra vez terá direito até quatro parce-

seus empregados, desburocratizan- las, desde que tenha trabalhado 

do procedimentos, visto que uma entre  18 e 23 meses nos 36 meses 

única informação atenderá a diver- anteriores. A partir de 24 meses tra-

sos órgãos do governo, dando trans- balhados nos últimos 36 meses o 

parência as diferentes obrigações beneficiário receberá cinco parcelas 

trabalhistas, previdenciárias e tribu- do seguro-desemprego. Na segunda 

tárias. solicitação receberá quatro parcelas, 

desde que tenha trabalhado entre 12 

Além disso, permitirá o cruzamento e 24 meses nos 36 meses anteriores  

das informações dos trabalhadores e a partir da terceira solicitação do 

com outras bases de dados governa- benefício, continua valendo a regra 

mentais, assegurando maior segu- anterior. Ou seja, o recebimento de 

rança em casos de notificações pelo até três parcelas para quem traba-

não cumprimento de requisitos lega- lhou entre seis e 11 meses nos 36 

is para recebimento do benefício. meses anteriores.

es

Foi publicado, no Diário Oficial em 3/3, 

o Ato Nº 37/2015, que estabelece 

diretrizes para o tratamento de docu-

mentos sigilosos e de processos que 

tramitem em segredo de justiça no 

âmbito da 1ª Região no que diz respei-

to a autuação, tramitação, transporte, 

arquivamento, desarquivamento e 

destinação final. Trata-se da primeira 

regulamentação do TRT/RJ sobre o 

tema. A medida leva em consideração 

a necessidade de aprimorar os meca-

nismos hoje existentes no TRT/RJ desti-

nados à salvaguarda de documentos 

sigilosos e processos que tramitem em 

segredo de justiça. Para a redação do 

Ato, também foi levado em conta o 

que foi decidido pela Comissão Perma-

nente de Avaliação de Documentos 

(Copad), em reunião realizada no final 

do ano passado. 

Segundo a área técnica de gestão do-

cumental do Tribunal, a referida nor-

matização foi elaborada tendo a publi-

cidade como preceito geral e o sigilo 

como exceção, diante da necessidade 

de salvaguardar o sigilo e, concomitan-

temente, atender aos preceitos da     

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 

12.527/11). O Ato reforça, por exem-

plo, que não será permitido ao magis-

trado ou servidor fornecer qualquer 

informação, direta ou indiretamente, a 

terceiros ou órgãos de imprensa acer-

ca de elementos sigilosos e de proces-

sos que tramitam em segredo de justi-

ça, sob pena de responsabilidade. 

Outras orientações para advogados, 

magistrados e servidores também 

constam no documento. 

TRATAMENTO DE DOCUMENTOS 

 E PROCESSOS SIGILOSOS NO 

TRT/RJ É REGULAMENTADO     

NOVAS REGRAS DO 

SEGURO-DESEMPREGO 
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DECISÃO

SUICÍDIO NOS DOIS PRIMEIROS 

ANOS DO CONTRATO NÃO DÁ 

DIREITO A PAGAMENTO DE 

SEGURO DE VIDA

 segurado se suicida nos primeiros dois Crise - “Nós não negamos que o suicí-

anos de vigência inicial do contrato, ou dio decorre de uma crise mental, mas 

da sua recondução depois de suspen- o que não pode é isso causar uma crise 

so.” Nesse caso, segundo o código, a no sistema securitário”, alertou o 

seguradora é obrigada a devolver ao ministro João Otávio de Noronha. “Va-

beneficiário o montante da reserva mos ter pessoas que não constituíram 

técnica já formada. o mínimo de reserva gerando paga-

A Segunda Seção do Superior Tribunal mento de valores para os beneficiários. 

de Justiça (STJ) decidiu, por sete votos Nos primeiros dois anos de vigência  O texto legal tem um critério objetivo, 

a um, que a seguradora não tem obri- da apólice, “há cobertura para outros não traz nem sequer discussão sobre o 

gação de indenizar suicídio cometido tipos de morte, mas não para o suicí- ônus da prova da premeditação. Esse 

dentro do prazo de carência de dois dio”, afirmou a ministra Isabel Gallotti, critério foi abandonado pelo legisla-

anos da assinatura do contrato de autora do voto condutor da decisão e dor”, ponderou, defendendo a tese 

seguro de vida. A maioria dos ministros que será relatora para o acórdão. A vencedora.

entendeu que o dispositivo do Código ministra explicou que, ao contrário do 

Civil de 2002 que trata do tema traz um código revogado (Código Civil de O recurso analisado na Segunda Seção 

critério temporal objetivo, que não dá 1916), não há no novo Código Civil foi afetado pela Terceira Turma, sob a 

margem a interpretações subjetivas referência ao caráter premeditado ou relatoria do ministro Paulo de Tarso 

quanto à premeditação ou à boa-fé do não do suicídio. Para a ministra, a Sanseverino. O ministro votou para 

segurado. intenção do novo código é justamente que fosse mantida a tese firmada em 

evitar a difícil prova de premeditação. abril de 2011, no julgamento Ag 

A decisão muda o entendimento que A ministra Gallotti esclareceu, no 1.244.022, contrária à que agora pre-

vinha sendo aplicado pelo STJ desde entanto, que ao fim do prazo de dois valeceu.

2011 a respeito do período de carên- anos, ocorrendo o suicídio, não poderá 

cia, que está previsto no artigo 798 do a seguradora se eximir do pagamento Naquela ocasião, por seis votos a três, 

Código Civil: “O beneficiário não tem do seguro, por mais evidente que seja a Seção havia definido que, em caso de 

direito ao capital estipulado quando o a premeditação. suicídio cometido nos dois primeiros 

do 
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anos de vigência do contrato de seguro 

de vida, a seguradora só estaria isenta 

do pagamento se comprovasse que a 

contratação foi premeditada por quem 

já pretendia se matar e deixar a indeni-

zação para os beneficiários.

25 dias - No caso julgado nesta quarta-

feira (8), o beneficiário contratou segu-

ro de vida do banco Santander no valor 

de R$ 303 mil, em 19 de abril de 2005. 

Em 15 de maio, apenas 25 dias depois, 

cometeu suicídio. A seguradora não 

pagou a indenização, e as beneficiárias 

ingressaram com ação de cobrança.

residencial pode ser um grande alia- um local para ficar. No caso de imóveis Em primeiro grau, o juiz entendeu que 

do. Enquanto cerca de 30% da frota alugados, o segurado pode contratar a não havia o direito ao valor do seguro. 

de automóvel é segurada, menos   co b ertura de Perda ou Pagamento de Porém, o banco se viu obrigado ao 

de 13% das residências no Brasil   A lu gu e l q ue garantirá as despesas com pagamento por conta de decisão do 

possuem algum tipo de seguro. aluguel na nova moradia temporária. Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, o 

Fonte: Revista Apólicerecurso é da seguradora, que conse-

De acordo com Fernando Cheade, guiu se exonerar da indenização.

diretor executivo de Riscos Patrimo-

niais Massificados da Generali, “o Acompanharam o entendimento da 

preço do seguro é resultado de uma A Superintendência de Seguros Priva-ministra Gallotti os ministros Noronha, 

combinação de algumas variáveis dos (Susep), o xerife do mercado segu-Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, 

como valor do imóvel, localização e rador e também do Corretor, tem o Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi e 

coberturas contratadas”. Ele acres- poder de multar os profissionais com Marco Aurélio Bellizze. 

centa que “o cliente acredita que o dados desatualizados no sistema da 

custo do seguro Residencial é similar autarquia. Por isso, olho vivo. O Decre-

ao do automóvel, e se mostra incri- to-Lei nº73/1966, que institui o corre-

velmente surpreso ao descobrir que tor como intermediário, afirma que 

pode custar cerca de 10 vezes esse profissional estará sujeito à res-

menos”. ponsabilização profissional caso deixe No início desta semana, cerca de 200 

de cumprir as leis, regulamentos e moradores dos 19 andares do Edifício 

Prejuízos causados por explosão de resoluções em vigor, bem como se Canoas, em São Conrado (RJ), foram 

gás são garantidos pelas coberturas causar prejuízo às sociedades segura-surpreendidos com uma forte explo-

básicas do seguro residencial. Com o doras ou aos segurados. Para fazer são que acabou provocando danos 

produto residencial comercializado esse controle, a autarquia exige que os materiais em todos os 72 apartamen-

pela companhia, também é possível Corretores mantenham seus dados tos. A área foi isolada e os moradores 

utilizar o plano de assistência, que cadastrais atualizados. Caso o Corretor do prédio tiveram que evacuar o   

garante ao segurado, por exemplo, a não cumpra essa determinação, ele local por questões de segurança. O 

hospedagem em um hotel no poderá ser punido com suspensão que muitos brasileiros não sabem é 

momento em que a família precisa de temporária do exercício da profissão, que, nestes momentos, um seguro        

SUSEP PODE MULTAR CORRETOR

EXPLOSÃO EM SÃO CONRADO: 

MENOS DE 13% DAS RESIDÊNCIAS 

BRASILEIRAS POSSUEM SEGURO
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por não manter os dados atualizados. nárias nominativas, sem valor nominal. cional relevante no desenvolvimento 

Em caso de punição, a suspensão dura Já os acionistas de Zurich Minas Brasil econômico e na proteção para a socie-

enquanto a irregularidade não for sana- Seguros farão uma injeção de recursos dade, negócios e projetos públicos e 

da (§único do artigo 5ºda Resolução da ordem de  R$ 698.246.482,16,  para privados.

CNSP nº243/2011). “Em alguns casos, R$ 2.289.282.976,82, dividido em 

a corretora pessoa jurídica poderá, 1.901.886.494 ações ordinárias nomi- Ele lembrou ainda que, na última déca-

ainda, ser punida com penalidade de nativas, sem valor nominal. E os acio- da, o setor tem sempre crescido acima 

multa de R$ 10 mil a R$ 100 mil, confor- nistas Swiss Re receberam sinal verde do PIB na região, muitas vezes superior 

me previsto no artigo 22 da Resolução da autarquia para ampliar seu capital a dois dígitos.

CNSP nº243/2011″, afirma o coorde- em R$ 40.800.000,00,  ampliando-o 

nador geral substituto de Registros e para R$ 194.483.000,00, dividido em Lembrou também que corretores de 

Autorizações da Susep, Nélio Gaspar. 194.483.000 ações ordinárias nomi- seguros são o principal canal de distri-

nativas, sem valor nominal. E, na Icatu buição de seguros na América Latina, 

A obrigatoriedade da atualização Seguros, foi homologado aumento de com participação de mais de 80% nos 

cadastral consta nos incisos I e II do R$ 80.000.000,00, elevando- o para R$ ramos não-vida e pouco menos de 70% 

artigo 8º da Circular Susep nº510, de 425.000.000,00 o capital social, dividi- no vida. Vergílio destacou também a 

2015. De acordo com a recomendação, do em 640.969 ações sem valor nomi- necessidade de autorregulação dos 

o Corretor de seguros deverá manter nal, sendo 555.644 ordinárias e 85.325 corretores de seguro, medida classifi-

atualizadas suas informações cadastra- preferenciais. Fonte: CNseg cada por ele como “indispensável e 

is na autarquia, estabelecendo os pra- urgente”.

zos de 30 dias (para corretor de seguros 

pessoa física) e de 60 dias (pessoa jurí- Nesse contexto, ele sugeriu que todos 

dica), a partir da data da ocorrência. os reguladores da região criem organis-

Caso o Corretor, pessoa física ou jurídi- mos de autorregulação. “Essa é a 

ca, perca o prazo deve atualizar seus O presidente da FENACOR e da Copa- melhor ferramenta para proteger os 

dados cadastrais no link: http://www. prose, Armando Vergílio dos Santos, consumidores de seguros. É essencial 

susep.gov.br/menu/informacoes-     propôs a criação de um modelo que o público tenha confiança no segu-

ao-mercado/corretores-de-seguros. comum para difundir a cultura do segu- ro. E o papel do corretor é consolidar 

Fonte: CQCS ro em todos os países da América Lati- esse sentimento de segurança”, frisou 

na. “A falta dessa cultura é uma das Fonte: FENACOR

razões da ainda baixa penetração do 

seguro em uma região com 550 

milhões de habitantes”, afirmou Ver-

Aportes aprovados pela Susep envol- gílio, no XII Congresso Regional Copa-  

vem Generali, Zurich, Swiss Re e Icatu prose, realizado em Quito (Equador). O casamento da cantora Preta Gil na 

Seguros Segundo ele, sem pleno acesso à infor- terça-feira, 12/05, foi o assunto da 

mação, a sociedade Latina nunca se semana em diversos portais. Os 

A Diretoria de Autorizações da Susep sentirá completamente segura para comentários foram os mais diversos, 

aprovou novos pedidos de aumento de contratar a melhor cobertura, de acor- mas o fator que mais chamou atenção 

capital social. Na Generali Brasil Segu- do com suas reais necessidades. foi o valor gasto para a celebração. O 

ros,  a seguradora poderá fazer aporte casamento “ostentação” da cantora 

de R$ 235.279.020,22, elevando o Para Armando Vergílio, esse é o melhor teria custado cerca de R$ 2 milhões. 

capital social para R$ 885.700.250,05, caminho para que o setor de seguros Será que Preta tinha a garantia de sua 

representado por 568.432 ações ordi- possa exercer, de fato, o papel institu- festa? Um evento desse porte precisa-

ARMANDO VERGÍLIO PROPÕE 

MODELO COMUM PARA DIFUNDIR 

SEGURO NO AL

QUATRO EMPRESAS SÃO 

AUTORIZADAS A ELEVAR CAPITAL FESTAS DE CASAMENTO PODEM 

SER SEGURADAS
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va de algum tipo de proteção. Seja para ções, como os serviços de Buffet, esta- empresa não tiver como arcar e que-

casamentos milionários ou cerimônias cionamento, bebidas, iluminação e brar, a indenização nunca virá”, alerta o 

mais simples, o mercado de seguros estrutura. executivo da Porto.

tem em sua prateleira um produto para 

eventos que engloba os casamentos, O seguro contratado pela organização, O seguro para eventos é um alerta 

no qual a principal cobertura é para em geral, cobre os danos que essas comum: o seguro importa. É preciso 

danos a terceiros que permite que se outras empresas venham a sofrer com que as pessoas vejam como o coti-

algum acidente acontecer, durante a seus funcionários ou equipamentos, diano delas não é algo distante do mer-

cerimônia, com convidados haverá mas Santana diz que era preciso uma cado e que as companhias têm se 

proteção. Problemas com buffet, ocor- proteção mais abrangente. empenhado para desenhar uma prote-

rência de dano moral, montagem e ção para tudo que é possível, garantin-

desmontagem, fornecimento de bebi- “Em um mundo ideal, cada um teria do    a segurança. As coberturas do 

das e não utilização do local são alguns seu contrato de Responsabilidade Civil, seguro variam bastante, as festas têm 

imprevistos que têm cobertura na ceri- o que deixaria o contratante mais segu- características muito distintas para 

mônia. ro. Por exemplo, se não há o seguro e que   seja estipulado um único padrão 

acontece um sinistro que cria uma de contratação. Mas os danos a tercei-

Marcelo Santana, gerente de Ramos demanda por indenização, os noivos ros, normalmente tem limite de R$ 5 

Elementares da Porto Seguro, conta podem até ganhar uma ação judicial e milhões. Fonte: Revista Apólice

que a procura por esse tipo tem cresci- terem que ser ressarcidos, mas se a 

do dentro da companhia, mas ainda 

há muito espaço para ser explorado. 

“Como todo seguro no Brasil ele não é 

procurado por 100% das pessoas que 

se casam. Ele vem crescendo, ano 

passado tivemos um crescimento de 

26% nas contratações, o que a gente 

considera um número expressivo”, 

aponta.

Ainda que esteja disponível para com-

pra tanto por pessoa jurídica quanto 

por pessoa física, as empresas que 

organizam o evento ainda são as maio-

res responsáveis pela contratação do 

seguro para casamento. “Em geral, 

não é o noivo ou a noiva que procura, 

porque eles têm outras preocupações 

e, geralmente, já designaram um pro-

fissional para fazer essa parte”, ressal-

ta Santana. Mas se a festa for total-

mente planejada pelos noivos é 

importante que eles procurem fechar 

uma apólice para o evento. A empresa 

contratada para a organização tam-

bém terá que terceirizar algumas fun-

Pellon  Associados&  17



Saiu mais um estudo sobre carro sem motorista 

("driverless car') e o segmento de seguros, 

agora da resseguradora Munich Re. 

Algumas considerações dessa publicação, 

com dados dos EUA.

— Há cinco níveis distintos de autonomia do veículo, dependendo 

da tecnologia associada.

— O grande interesse por essa tecnologia é a diminuição no volu-

me de acidentes. Por exemplo, o custo estimado pelos acidentes 

de trânsito está em quase US$ 900 bilhões/ano, entre perdas de 

vida, invalidez e valores materiais.

— Como 90% dos acidentes de trânsito são devidos a erros huma-

nos, o ganho total para a sociedade foi estimado em US$ 1,3 tri-

lhão/ano, considerando também a economia de combustível, 

maior produtividade das pessoas nos veículos, além de menores 

engarrafamentos.

— Um desafio desse projeto é o custo atual da tecnologia (mas, 

toda nova tecnologia é cara, não há jeito!). Por exemplo, hoje, a 

tecnologia do carro sem motorista do Google custa US$ 300 mil 

por veículo. Mas, quando a indústria for se desenvolvendo, as 

estimativas são de uma queda abrupta de valores. Para 2025, de 

US$ 7 a 10 mil por veículo; em 2035, em U$ 3 mil por veículo.

— As previsões é que, em menos de 5 anos, esses veículos já esta-

rão circulando nas ruas.

— Os especialistas dizem que o setor de seguros irá sofrer uma 

verdadeira revolução com essa tecnologia, com a mudança da 

preocupação do risco do motorista para as fábricas. Outra conse-

qüência seria também uma relevante queda do volume de prêmi-

os de seguros de automóvel.
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Contribuição: 

www.ratingdeseguros.com.br

Francisco Galiza

http://twitter.com/ratingdeseguros

ESTUDO SOBRE CARRO SEM MOTORISTA

DA MUNICH RE

 

http://www.munichre.com/site/mram-
mobile/get/documents_E222716625/mram/
assetpool.mr_america/PDFs/3_Publications
/Autonomous_Vehicles.pdf

http://www.munichre.com/us/property-
casualty/publications-expertise/global-
topics-experts/autonomous-
vehicles/index.html

         

Abaixo, a bonita capa do texto.

http://www.munichre.com/site/mram-mobile/get/documents_E222716625/mram/assetpool.mr_america/PDFs/3_Publications/Autonomous_Vehicles.pdf
http://www.munichre.com/us/property-casualty/publications-expertise/global-topics-experts/autonomous-vehicles/index.html
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de apólice aberta, em que há cláusula que lhe interessem (notadamente 

de averbação, como todos os embar- eventos em que ocorreram prejuízos), 

ques futuros já estão, desde logo, porquanto a livre seleção dos riscos a 

protegidos pelas condições contratuais critério do transportador, com exclusão 

durante certo período de tempo, a das averbações dos embarques de 

totalidade dos transportes e dos bens e pequeno risco, tornaria insuficiente ou 

mercadorias que o transportador deficitário o fundo mútuo constituído 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.021 - receber deverá, necessariamente, ser pelos prêmios pagos por todo o grupo 

RS (2012/0070003-2) averbada, sem exceção (princípio da segurado. Seriam averbações de 

RELATOR: MINISTRO RICARDO   globalidade). 3.Para o seguro de sinistros ao invés de averbações de 

VILLAS BÔAS CUEVA responsabilidade civil do transportador embarques.6. A empresa transportado-

RECTE: TRANSPORTES BERTOLINI rodoviário de carga, em virtude de os ra que reiteradamente não faz averba-

LTDA transportadores terrestres não saberem ções integrais dos embarques realiza-

RECDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA quando serão chamados a recolher as dos, não cumprindo o princípio da 

NACIONAL DE SEGUROS mercadorias, tampouco o valor e o local globalidade ou a obrigação contratual, 

de destino, a entrega da averbação com perde o direito à garantia securitária, 

EMENTA os detalhes necessários à caracterização sobretudo se não forem meros lapsos, a 

do risco é feita no dia seguinte à emissão configurar boa-fé, mas sonegações 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO dos conhecimentos ou manifestos de capazes de interferir no equilíbrio do 

SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 carga. Com base nos pedidos de contrato e no cálculo dos prêmios. 7. 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO averbação recebidos, geralmente em Recurso especial não provido.

DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO cada mês de vigência do seguro, a 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE seguradora extrai a conta mensal de TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 

CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. prêmio, encaminhando-a ao segurado SEGUNDA REGIÃO

DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE para o respectivo pagamento. 4. É válida 

MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. a cláusula permitindo a entrega de 

P R I N C Í P I O  DA  G LO B A L I DA D E .  averbações após o início dos riscos, no 

INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO caso de seguro de responsabilidade civil 

DE  OBRIGAÇÃO  CONTRATUAL.  do transportador, desde que averbados 

D ES EQ U I L Í B R I O  CO N T R AT UA L .  todos os embarques; a não averbação Nº CNJ:0005728-58.2007.4.02.5117

AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA de todos os embarques isenta de RELATOR: JUIZ FEDERAL 

GARANTIA SECURITÁRIA. responsabilidade a seguradora, dada a CONVOCADO LUIZ NORTON 

não observância do princípio da BAPTISTA DE MATTOS

1. Ação de cobrança fundada em Se- globalidade, essencial para manter APETE: UNIAO FEDERAL / FAZENDA 

guro de Responsabilidade Civil do hígida a equação matemática que dá NACIONAL

Transportador Rodoviário de Cargas suporte ao negócio jurídico entabulado. APELADO: IGUIMAR PERES MENDEL 

(RCTR-C), de apólice aberta, visando o Exceção deve ser feita se,  comprovada- DE SOUZA

recebimento de indenização securitária mente, a omissão do transportador se REMETENTE: JUIZO DA 2A VARA 

decorrente de sinistro: o veículo der por mero lapso, a evidenciar a boa- FEDERAL DE SAO GONCALO-RJ

transportador sofreu incêndio de causa fé. 5. O dever de comunicar todos os ORIGEM: 2A. VARA FEDERAL 

ignorada, ocasionando avarias à embarques tem a finalidade de evitar DE  SAO GONCALO/RJ 

mercadoria transportada. 2. No seguro que o segurado averbe apenas aqueles (200751170057281)

DIREITO CIVIL - SEGURO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL - 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS - APÓLICE EM ABERTO

TRIBUTÁRIO - DANO MORAL- 

INDENIZAÇÃO- IMPOSTO DE RENDA 

- NÃO INCIDÊNCIA



EMENTA ADMINISTRADOS PELA MESMA dência fechada é apenas administra-

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, dora do fundo formado pelas contri-

TRIBUTÁRIO. INDENIZAÇÃO POR TÊM INDEPENDÊNCIA PATRIMONIAL. buições da patrocinadora e dos 

DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO DOS participantes e assistidos - que 

IMPOSTO DE RENDA. PARTICIPANTES E ASSISTIDOS PARA participam da gestão do plano -, os 

MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO desequilíbrios atuariais verificados no 

1-Conforme a Súmula nº 498 do STJ, os FINANCEIRO E ATUARIAL DO PLANO transcurso da relação contratual, isto 

valores recebidos a título de indeniza- DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TESE é, a não confirmação da premissa 

ção por danos morais não represen- DE HAVER DIREITO ADQUIRIDO A atuarial decorrente de fatores 

tam riqueza nova ou acréscimo D E T E R M I N A D O  R E G I M E  D E  diversos - até mesmo exógenos, como 

patrimonial, de modo que não se C O N T R I B U I Ç Õ E S .  M A N I F E S TA  a variação da taxa de juros que 

sujeitam à incidência do imposto de IMPROCEDÊNCIA. PLEITO QUE NÃO remunera seus investimentos -, os 

renda. TEM NENHUM SUPEDÂNEO NA AB- superavit e deficit verificados, 

2-Remessa necessária e apelação ROGADA LEI N. 6.435/1977 NEM NAS repercutem para o conjunto de 

desprovidas. VIGENTES LEIS COMPLEMENTARES N. participantes e beneficiários.

108 E 109, AMBAS DE 2001. 3. Todavia, coerentemente, no 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tocante ao deficit, o art. 21 da Lei 

1. Há independência patrimonial Complementar n. 109/2001 também 

entre os diversos planos de benefícios prevê que resultado deficitário nos 

- ainda que vinculados à mesma planos ou nas entidades fechadas 

entidade de previdência privada -; será equacionado por patrocinado-

"mesmo nos planos de Benefício res, participantes e assistidos, na 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.384.432 - Definido, em que existe uma conta proporção existente entre as suas 

SE (2012/0263642-0) coletiva, não ocorre 'distribuição de contribuições, podendo ser feito, 

RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE renda', mas mutualismo, ou seja, dentre outras formas, por meio do 

SALOMÃO todos os participantes encontram-se aumento do valor das contribuições, 

RECTE: FRANCISCO ASSIS DE nas mesmas condições, repartindo  os instituição de contribuição adicional 

FIGUEIREDO E OUTROS riscos envolvidos na operação" ou redução do valor dos benefícios a 

RECDO: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE (CASSA, Ivy. Contrato de previdência conceder, observadas as normas 

SEGURIDADE SOCIAL PETROS privada. São Paulo: MP, 2009, p.62- infralegais estabelecidas pelo órgão 

83). regulador e fiscalizador.

EMENTA 2. Na vigência da Lei n. 6.435/1977 4. Com efeito, muito embora a norma 

(no mesmo sentido, dispõe o art. 23, de regência ao caso (art. 21, § 1º, da 

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. parágrafo único, da Lei Comple- Lei Complementar n. 109/2001) vede 

RECURSO ESPECIAL. MIGRAÇÃO DE mentar n. 109/2001), os planos de a redução dos benefícios concedidos, 

PLANO DE BENEFÍCIOS PARA OUTRO benefícios de previdência privada já isto, em consonância com os arts. 17, 

ADMINISTRADO PELA MESMA eram elaborados com base em parágrafo único e 68, § 1º, do mesmo 

ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. cálculos atuariais - prevendo benefí- Diploma, e reconheça direito adquiri-

PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DAS cios e formação de correspondente do ao benefício, no momento em que 

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO fonte de custeio-; que, conforme o o participante se torna elegível, não 

PAGAS AOS DIFERENTES PLANOS DE artigo 43 da abrogada Lei n. estabelece direito adquirido ao 

BENEFÍCIOS, AO ARGUMENTO DE 6.435/1977, deveriam ao final de regime de contribuições, que pode-

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE cada exercício ser reavaliados, com rão ser reajustadas para equaciona-

ISONOMIA. DESCABIMENTO. PLANOS vistas à manutenção do equilíbrio do mento de resultado deficitário. 

DE BENEFÍCIOS QUE, AINDA QUE sistema. Como a entidade de previ- 5. Recurso especial não provido.

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – 

PLANO DE BENEFÍCIOS – 

ADEQUAÇÃO DE VALORES
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SEGURO AUTOMÓVEL - 

CONTRATO TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

IMPROCEDÊNCIA

força executiva, não podendo as 

partes convencionarem a respeito. 

3. Quanto aos seguros, somente os 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.416.786 - contratos de seguro de vida dotados 

PR (2013/0370507-0) de liquidez, certeza e exigibilidade são 

RELATOR: MINISTRO RICARDO títulos executivos extrajudiciais, 

VILLAS BÔAS CUEVA podendo ser utilizada, pois, a via da 

RECTE: MARCO AURÉLIO ARANHA ação executiva. Logo, a apólice de 

DA SILVEIRA RECDO: SUL AMÉRICA seguro de automóveis não pode ser 

COMPANHA NACIONAL DE considerada título executivo extrajudi-

SEGUROS S/A cial. 

EMENTA 4. Para o seguro de automóveis, na 

ocorrência de danos causados em 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E acidente de veículo, a ação a ser 

PROCESSUAL CIVIL .  AÇÃO DE proposta é, necessariamente, a de 

EXECUÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE conhecimento sob o rito sumário, já 

COBRANÇA. FALTA DE PREQUES- que é destituído de executividade e   

TIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. as situações nele envolvidas comu-

DECRETO-LEI Nº 73/1966 E DECRETO mente não se enquadram no conceito 

Nº 61.589/1967. de obrigação líquida, certa e exigível, 

APLICABILIDADE. FUNDAMENTO INA- sendo imprescindível, nessa hipótese, 

TACADO. SÚMULA Nº 283/STF. a prévia condenação do devedor e a 

CONTRATO DE SEGURO DE AUTO- constituição de título judicial. Inter-

MÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRA- pretação dos arts. 275, II, "e", 585, III, 

JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. e 586 do CPC. 5. Recurso especial não 

NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO  p ro vi do. 

DE TÍTULO JUDICIAL. DANO CAUSADO 

EM ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO. RITO SUMÁRIO. 

1. Ação de execução por título extraju-

dicial fundada em apólice de seguro 

de automóvel visando o pagamento 

de indenização securitária decorrente 

de sinistro.

2. Somente a lei pode prescrever quais 

são os títulos executivos, fixando-lhes 

as características formais peculiares. 

Logo, apenas os documentos descritos 

pelo legislador, seja em códigos ou em 

leis especiais, é que são dotados de 

apólice de 
seguro de 
automóveis
não pode ser
considerada
título executivo
extrajudicial
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HIGUCHI, Hiromi. Imposto de renda das 

empresas: interpretação e prática. 40. ed. 
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Pérolas
Jurídicas

Sugestão 
 

de Leitura

JUIZ DETERMINA QUE PRESO 

SEJA LEVADO À AUDIÊNCIA 

EM LOMBO DE BURRO
  

Uma decisão inusitada do poder judiciário 

maranhense.

Juiz foi obrigado a suspender uma audiência 

porque o acusado não compareceu ao Fórum do 

município de Cururupu, que fica a 465 km de São 

Luís. Como está detido, o acusado precisava ser 

transportado pela polícia, que alegou que não 

tinha carro. 

No mesmo dia, diante de todos as pessoas que 

foram ao local e iriam participar da audiência, o 

juiz, Celso Serafim Júnior, marcou uma nova 

audiência, para o dia 21 de maio de 2014.

 “Saliento que na impossibilidade de 

haver viatura deverá a autoridade 

policial trazer o acusado em lombo de 

burro, carro de boi, charrete ou táxi”.



VENDA CASADA 

e a comercialização de seguros, títulos de 

capitalização e planos de previdência privada
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RICARDO BECHARA SANTOS 
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Artigos especiais selecionados no acervo do Escritório.



VENDA CASADA

 e a comercialização de seguros, títulos de

 capitalização e planos de previdência privada 
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RICARDO BECHARA SANTOS

De quando em vez é possível ouvir informa- didade em aceitar ou não a oferta. Como diz se praticada com infringência à letra do refe-

ções, noticiosas, de comercialização de segu- o provérbio: “Perguntar não ofende.” rido dispositivo legal. O CDC, a partir de seu 

ro e capitalização como incidente na prática artigo 61, trata dos crimes contra as relações 

de “venda casada”, mormente no setor vare- Pondere-se que, no mundo comercial, em de consumo nele previstas, sem prejuízo do 

jista, de planos populares, com consequen- regra, nada de errado existe no estabeleci- disposto no Código Penal e leis especiais, as 

tes prejuízos de imagem para o setor. Costu- mento de “metas de vendas”, não sem lem- condutas tipificadas nos artigos que ao 

ma-se, a meu ver indevidamente, acusar tal brar que as metas fazem parte da vida em mesmo se seguem, mas sem a expressa e 

suposta prática como que relacionada a todos os seus segmentos, tanto que existem: clara previsão de crime relacionado à chama-

“metas de vendas” nos canais bancário e (I) no Judiciário, quando o Conselho Nacional da “venda casada”. 

varejista. de Justiça – CNJ, por exemplo, as estabelece 

para que um determinado número de pro- Oportuno de pronto ponderar que a inter-

Tais notícias, posto que a meu sentir basea- cessos seja julgado com a devida celeridade pretação ao dispositivo que tipifica a venda 

das em conceitos equivocados a respeito da pelos juízes e tribunais de todo o país; (II) no casada como prática abusiva (art. 39, I, do 

chamada “venda casada”, como tal tipifica- Poder Executivo, como as metas de controle CDC) há de ser restritiva e não ampliativa, tal 

da no Código de Defesa do Consumidor – da inflação, de superávit primário, de segu- como sucede com todo dispositivo legal do 

CDC, é que me movem a escrever este rança, de redução de criminalidade, redução qual resulte cominação de penalidade. Com 

breve e despretensioso artigo. O objetivo é de gastos de energia elétrica e de água, entre efeito, necessário transcrever, in litteris, o 

o de trazer à baila alguns lineamentos com tantas outras; (III) no Poder legislativo, no texto do referido dispositivo do CDC matriz 

os quais se possa, talvez, chegar ao que amplo e complexo processo de elaboração da venda casada: 

realmente deve ser entendido, legal e juri- das leis; (IV) nos cotidianos das pessoas em 

dicamente, como “venda casada”, ao con- geral, naturais ou jurídicas, de controle de “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos 

trário de como vem ela, algumas vezes, obesidade, de crescimentos profissional, ou serviços: I - condicionar o fornecimento 

distorcidamente propalada. educativo ou cultural, metas de economia, de produto ou de serviço ao fornecimento de 

metas de consumo, metas de produção, outro produto ou serviço, bem como, sem 

Como acontece em qualquer outro setor da faturamento e vendas – por que não? Enfim, justa causa, a limites quantitativos;” (o grifo 

economia na venda de produtos ou serviços, metas das mais variadas existem na vida que não é do original). 

não é estranhável que também no setor de em nada podem ser desmerecidas, sataniza-

seguros o fornecedor, pelas mais variadas das, se dentro de uma razoabilidade e pro- Está-se, pois, a ver, que o primeiro comporta-

formas de comercialização, que precisam ser porcionalidade  e dos parâmetros da licitude, mento caracterizado como prática abusiva 

não só lícitas como criativas, ofereça aos por isso não seria aceitável a acusação, como no elenco do artigo 39 do código consume-

consumidores a oportunidade de aquisição vilãs, das metas de venda do fornecedor de rista é o de condicionar o fornecimento de 

de um ou mais produtos ou serviços. Desde produtos ou serviços, por si sós, na tipifica- produto ou serviço à aquisição de outro ou 

que o faça sem condicionar o comprador a só ção da “venda casada” vedada pelo CDC.  de uma quantidade determinada. 

adquirir o produto ou serviço inicialmente Vale, a propósito, realçar que a chamada 

desejado se optar também por outro produ- “venda casada”, realmente, vem tipificada no Infere-se daí que o Código proíbe, expressa-

to ou serviço não cogitado previamente. bojo do CDC, mais precisamente no seu mente, duas espécies de condicionamento 

Afinal, oferecer não é pecado legal, pois o artigo 39, inciso I, como prática abusiva do do fornecimento de produtos e serviços. Na 

consumidor estará livre para avaliar, sem fornecedor em prejuízo do consumidor, mas primeira delas, o fornecedor nega-se a forne-

constrangimentos, o seu interesse ou como- não como crime, quando muito “delito civil”, cer o produto ou serviço, a não ser que o 



consumidor concorde em adquirir também não negada pelo fornecedor, naturalmente da melhor jurisprudência, como se vê do 

outro produto ou serviço. Na segunda, a desconfigurar-se-ia a tipicidade do citado trecho que adiante se transcreve como amos-

condição é quantitativa, dizendo respeito ao artigo 39, I, do CDC. tra, sendo uma do TJ do RJ e outra do TJ        

mesmo produto ou serviço objeto do forne- do RS: 

cimento, só que, nesse caso, não há uma A configuração, pois, da prática abusiva da 

proibição absoluta, sendo admissível o limite venda casada há de se conter na baliza do DE SEGURO EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. 

quantitativo na ocorrência de justa causa dispositivo acima transcrito e ao verbo “con- RELAÇÃO DE CONSUMO. Ação de responsa-

para a sua imposição, quando ocorre, por dicionar” ali conjugado, podendo-se daí bilidade civil com pedido de rescisão do 

exemplo, limitação do estoque. Caso seja extrair que se o fornecedor não “condicio- contrato e dano moral. sentença de impro-

essa a condição específica, cabe ao fornece- nar” o fornecimento de um produto ou servi- cedência. Alegação de venda casada na 

dor a contraprova da excludente. ço a outro produto ou serviço, ou, sem justa aquisição de televisão com garantia esten-

causa, não o “condicionar” a limites quanti- dida. garantia estendida que se constituiu 

Como bem acentua Antônio Herman de tativos, apenas oferecer itens ou deles fizer em documento autônomo de adesão a 

Vasconcelos e Benjamim, hoje Ministro do propagandas ao talante do consumidor, sem contrato de seguro, fisicamente apartado 

STJ, no “Código Brasileiro de Defesa do Con- qualquer constrangimento, não haveria, a do contrato de aquisição do aparelho de TV. 

sumidor Comentado Pelos Autores do Ante- nosso sentir, a tipificação da prática abusiva Autora que não se desincumbiu de compro-

projeto”, 10ª edição, 2011, nas páginas reser- ali estabelecida. Digo mais, encorajado por var conduta ilícita da reclamada que pudes-

vadas ao artigo 39 (páginas 382/383), o trecho de decisão judicial citada pelo jurista se estabelecer nexo com o dano alegado. 

consumidor sempre tem o direito de, dese- especializado Luiz Antonio Rizzatto Nunes, prova de inocorrência de vício do consenti-

jando, recusar a aquisição casada de produ- hoje Desembargador do TJSP, em “O Código mento da consumidora que não se pode 

tos ou serviços. O que não é lícito é o condici- de Defesa do Consumidor e Sua Interpreta- exigir da fornecedora. prova negativa. ine-

onamento do fornecimento de um produto ção Judicial”, Editora Saraiva, 1996, páginas xistência de indícios de indução a erro na 

ou serviço ao fornecimento de outro, e não o 180/186, tendo a venda casada como tema contratação aperfeiçoada. sentença manti-

mero oferecimento, podendo-se inferir que central (TJDF, 1ª T, Ac. 32.351, Relator da. Negado seguimento ao recurso, na 

a venda casada, ou combinada, desejada  Desembargador Márcio Machado, j. em 6- forma do artigo 557, do CPC (Tribunal de 

pelo consumidor, constrangimento e sem 1994), ali se faz consignar que “os pedidos Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Vigési-

que o fornecedor se valha da hipossuficiên- são interpretados restritivamente”, assim ma Quarta Câmara Cível Apelação nº 

cia daquele, não seria a princípio reprimida. como não sendo possível estabelecer carac- 0301129- 08.2013.8.19.0001). (os grifos são 

terização da prática abusiva de venda casada intencionais). 

O acatado jurista Fabio Ulhoa Coelho, em com “inexistência de prova de condiciona-

“Comentários ao Código de Proteção ao mento do consumidor” a firmar contratos, a EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

Consumidor”, organizado por Juarez De adquirir outros produtos ou serviços. JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIO-

Oliveira, editora Saraiva, 1991, página 167, NAL. Contrato de Financiamento nº 

exemplifica, conceituando, o que, a contrário Indo um pouco mais além, deve- -se arguir 00334547320000017830, no valor de R$ 

senso, não configuraria uma prática abusiva que, para a configuração do tipo delitivo, é 1.300,00; e Contrato de Financiamento n. 

de venda casada, in litteris: mister que se exija a prova provada, ou pelo 00334547320000017780, no valor de R$ 

Se o fornecedor negar-se a vender isolada- menos indiciária. Do contrário estar- se-ia 1.000,00. JUROS REMUNERATÓRIOS... 

mente o produto ou serviço procurado pelo consagrando a inconcebível “prova diabóli- ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VENDA 

consumidor, forçando-o a adquirir outro, ca”, ou “prova negativa”, e, assim, fomentan- CASADA. PROVA. Em que pese a inversão do 

estará incorrendo na conduta vedada por do-se o incremento de uma indesejada judi- ônus da prova em razão da incidência do 

lei. Também a fixação, sem justa causa, de cialização institucionalizada, favorecendo CDC, no caso concreto, diante da impossibi-

limites quantitativos, mínimos ou máximos, todo aquele que viesse a simplesmente lidade do Banco em produzir prova negativa 

para o atendimento do consumidor encon- alegar a prática da venda casada. E não foi (de que não condicionou a realização dos 

tra-se proibida  (COELHO, 1991, p. 167). esse, decerto, o objetivo do CDC, este que contratos de financiamento à contratação 

não veio à luz pra resolver as ilusões de cada de seguro), cabia ao autor a comprovação 

Denota-se, então, que se não houver o con- um de nós, mas para melhorar as relações de de tal prática, nos termos do artigo 333, I, do 

dicionamento forçado, mas apenas uma consumo, tampouco servir de fonte de enri- CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 

oferta de outro produto ou serviço diferente quecimento sem causa. Realmente, a “venda Ausentes provas da ocorrência da chamada 

(ou igual) que, se não aceita pelo consumi- casada” tratada no art. 39 do CDC, que não «venda casada”. No ponto, apelo desprovi-

dor, em nada interfere na aquisição inicial- se presume, deve ser devidamente compro- do... (Apelação Cível Nº 70059106781, Vigé-

mente objetivada e assim realizada, portanto vada. E esse é o entendimento que se extrai sima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

Pellon  Associados&  25



do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, adverte, com razão, que: é lícito e pertinente diante do princípio cons-

Julgado em 30/04/2014(nossos os grifos). titucional da livre iniciativa, eis que, sem o 

É preciso, no entanto, entender que a ope- rastreador, o prêmio seria técnica e atuarial-

Posto assim e tendo presente o disposto no ração casada pressupõe a existência de mente agravado. Tampouco o segurador 

artigo 39, I, do CDC, é imperativo tecer consi- produtos e serviços que são usualmente estaria vendendo ou oferecendo à venda 

derações que dizem respeito ao verdadeiro vendidos separados. Por exemplo, o lojista serviços ou produtos de rastreamento, tanto 

conceito de “venda casada”, para que se não é obrigado a vender apenas a calça do que costuma submeter a instalação à livre 

brigue, por conseguinte, contra os falsos terno. Da mesma maneira, o chamado escolha do segurado, e com desconto de 

conceitos de tal prática sempre quando “pacote” de viagem oferecido por operado- prêmio. Uma vez não deseje ele o rastreador 

levantados, de modo que se possa, ao final, ras e agentes de viagem não está proibido. recomendado pela seguradora, em regime 

responder, com tal embasamento e mais Nem fazer ofertas do tipo “compre este e de comodato, a quem cabe tal recomenda-

amplamente, às indagações formuladas ganhe aquele... (NUNES, 2009, p.497). Diga- ção como gestora da mutualidade, o prêmio 

sobre o tema objeto deste artigo. Senão, se o mesmo em relação a muitas práticas do seria naturalmente agravado, ou melhor, 

vejamos. mercado segurador que poderiam parecer calculado sem o desconto respectivo, e sem 

venda casada, mas não são. Não se caracteri- negativa da demanda pelo seguro.

A começar com o entendimento de que a zaria como tal, por exemplo, no seguro de 

simples oferta de um serviço ou produto, automóveis, a colocação de rastreador como Com efeito, não seria absoluta a proibição 

respeitando-se o livre arbítrio do consumi- forma preventiva de risco, mormente quan- estabelecida no referido dispositivo legal, 

dor, sem qualquer pecha de condiciona- do custeada pelo segurador, ou, no seguro de comportando os devidos abrandamentos e 

mento, a ponto de o fornecedor se conter Responsabilidade Civil Facultativo – RCF, o desdobramentos, até em vista da condição 

com um simples “não”, deixando esse com- trio de coberturas Dano Material – Dano estabelecida pela seguradora como medida 

prador livre para, querendo, adquirir ou Corporal – Dano Moral... Dependendo de preventiva, de taxação e aceitação de risco. A 

não outro serviço ou produto e sem qual- como o assunto esteja regulado no contrato, justa causa para limites quantitativos da 

quer recusa à demanda inicial deste, não na medida em que a instalação de rastreador oferta de serviços ou produtos, como, por 

pode nem deve caracterizar a prática abusi- se traduza numa política de aceitação/ taxa- exemplo, a aquisição de certo número de 

va da venda casada. ção de prêmio da seguradora em relação a títulos de capitalização, alforria o fornecedor 

determinados riscos, por isso oferecida ao dos efeitos punitivos do citado dispositivo 

Do contrário, estar-se-ia impondo uma grave segurado opção de instalar, por sua conta, legal – assim como a oferta de títulos de 

restrição ao exercício lícito e saudável da um rastreador tecnicamente qualificado com capitalização nas suas mais variadas formas, 

prática milenar da atividade comercial e, por correspondente desconto de prêmio, perfei- combinadas, permitidas e regulamentadas 

conseguinte, ao desenvolvimento econômi- tamente lícita a restrição, razão pela qual a por atos normativos da Susep e CNSP. 

co de toda uma nação. Permita-me o leitor, instalação do referido equipamento, máxime 

destarte, algumas considerações ilustrativas se por conta e às expensas da seguradora, já Realmente, não se configura como “venda 

conforme seguem, com vistas a separar o representaria uma vantagem equivalente ao casada proibida”, e nem poderia, a comercia-

que é e o que não é, o que pode ou o que não desconto, e assim jamais se configuraria, lização de seguros, planos de previdência e 

pode vir a ser uma “venda casada”, fazendo- legal e juridicamente, como prática de “ven- ou títulos de capitalização combinados como 

o, no entanto, com citação de exemplos, da casada”, repudiada pelo art. 39, I, do CDC, produtos únicos e assim aprovados pela 

inclusive do setor de seguros e do comércio mormente se medida de prevenção, taxação Susep, mas efetivamente de comercialização 

em geral, em prol de um entendimento mais e aceitação de risco, típica e própria da ativi- de seguro, previdência ou títulos de capitali-

decotado sobre o tema que estamos a cuidar. dade de seguro, que tem como base a mutu- zação, com a condição de aceitação, para 

alidade, esta que não se confunde com determinadas situações assim exigidas para 

O antes citado professor Rizzatto Nunes, o outras modalidades de serviço a que preten- todos os segurados ou portadores que se 

hoje Desembargador do TJSP, em seus “Co- deu alcançar o legislador com o mencionado encontrarem nessa condição segundo políti-

mentários ao Código de Defesa do Consumi- dispositivo legal. Do contrário, até a assistên- ca lícita de aceitação da empresa, como 

dor”, Saraiva, 4ª edição, 2009, página 497, cia 24 horas estaria fadada à mesma veda- gestora que é da mutualidade.

após desfiar alguns exemplos do que se ção. 

poderia caracterizar como uma venda casa- Seria o mesmo impropério que considerar 

da (para não citar outros, o do banco que Não tipificaria mesmo venda casada, porque também como casada a venda de salada de 

exige como condição um seguro de vida, em o segurador, de forma alguma, estaria se frutas, ou de qualquer outro produto ou 

seguradora por ele determinada, para que negando a fornecer a garantia pretendida, só serviço que, ao invés de condicionar sua 

seja viável abrir uma conta corrente),  q u e  em  condição diferenciada de preço, que comercialização a outro produto ou serviço 
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autônomo, igual, semelhante ou diferente, cional de aceitação da empresa adotada de do, que seja do interesse do consumidor: 

na verdade estaria comercializando um só forma indistinta, digamos, para todos os digamos um título de capitalização, um segu-

“produto”, que se traduz numa política tari- segurados proprietários de veículos automo- ro de vida, uma garantia estendida, uma 

fária e operacional de aceitação da segurado- tores que aceitem adquirir aquele serviço, ou recarga de cartão pré-pago, uma ou mais 

ra, entidade de previdência privada, ou soci- consumidores que admitam adquirir títulos baterias para a lanterna adquirida, entre 

edade de capitalização e adotada, quanto a de capitalização. Longe está de se caracteri- muitas outras tantas ofertas úteis que sejam 

esse mesmo “produto”, de forma indiscri- zar tais serviços como venda casada, de que do interesse do comprador, nos variados 

minada para todos os segurados/partici- trata o art. 39, I, do CDC. canais comerciais, sem que a tanto seja de 

pantes/portadores ou proponentes que algum modo forçado.

pretendam adquirir aquele “produto único”, Assim como não estaria fadada à igual veda-

engajados na política de aceitação também ção, ainda à guisa de exemplo, como dito, a Como dito, mesmo nos casos de venda casa-

coerente com as atividades de seguro, de venda ou fornecimento por um supermerca- da, a doutrina é acorde em reconhecer que 

previdência privada ou de capitalização. Não do de artigos sortidos numa só embalagem, o não é absoluta a proibição estabelecida no 

seria diferente, legal e juridicamente, guar- que não autoriza afirmar que o fornecedor referido dispositivo legal (art. 39, I, do CDC), 

dadas as devidas proporções, da situação de estives se condicionando a venda de um comportando os devidos abrandamentos e 

uma venda, pelos supermercados, de artigos produto à aquisição de outro, justo porque desdobramentos, inclusive tendo em vista a 

sortidos numa só embalagem. Não é consi- formam um produto único, também as “justa causa” da condição estabelecida pelo 

derada venda casada a de iogurtes de sabo- coberturas de Dano Material - Dano Corporal fornecedor para limites quantitativos. É 

res variados comercializados numa só carte- - Dano Moral, quando comercializadas no preciso, pois, separar o verdadeiro conceito 

la, com um único código de barras. Exemplo seguro de responsabilidade civil de automó- do falso conceito de venda casada.

típico de venda casada, sem justa causa, seria veis, de forma perfeitamente lícita, numa só 

aquela em que um fornecedor, diante de um “embalagem ou cartela” e, como tal, clara- Em conclusão e feitas essas considerações e 

consumidor que pretenda adquirir apenas mente dispostas na oferta, tal qual um buquê trazidos os exemplos ilustrativos do que 

uma lata de óleo, insiste em condicionar a de coberturas ou modalidades unidas num só pode ou não caracterizar uma venda casada, 

venda à compra de duas outras unidades, produto, jamais se configuraria venda casada. na maior parte das vezes não se trata mesmo 

sem o que a negociação não seria realizada; Teria, ao contrário do que possam alguns de uma configuração desse tipo, na forma 

ou o banco que persevera em restringir o imaginar, a finalidade de proteger o consumi- como a lei a reprime, desde que naquelas 

fornecimento de um empréstimo para casa dor como ente coletivo da mutualidade, referidas hipóteses tudo não passe de sim-

própria mediante compra de um seguro de sabido que, no caso de seguro de automóvel, ples oferecimento de outros produtos ou 

automóvel, ou mesmo um título de capitali- por exemplo, não raro, as demandas das serviços, sem qualquer prova do condiciona-

zação, ou um plano de previdência privada. vítimas de reparação de dano invariavelmen- mento ou constrangimento (não sem adver-

te embutem indenização por dano moral, tir sobre o fato de que determinados méto-

O STJ, de certa feita, chegou a julgar como posto que, mormente a partir do advento do dos de vendas “agressivos” podem configu-

prática de venda casada o condicionamento, CDC, se abriram as comportas de uma rar constrangimentos) no fornecimento de 

pelo agente financeiro, da realização, pelo demanda indenizatória reprimida e cada vez um produto ou serviço à aquisição de outro, 

mutuário, do seguro de garantia do financia- mais necessitada da proteção securitária. eis que, do contrário, segundo precedente 

mento em seguradora imposta por aquele, do STJ, o procedimento poderia ser infrin-

mas permitindo, todavia, a realização de tal Também não se tipificaria mesmo como gente ao artigo 39, I, do CDC, que condena, 

seguro, em seguradora de livre escolha do venda casada porque o segurador, de forma consoante acórdão citado, qualquer tentati-

mutuário, sem que tal pudesse configurar alguma, estaria condicionando a compra de va do fornecedor de se beneficiar de sua 

prática abusiva de venda casada (STJ, Recur- um seguro à aquisição de outro produto ou superioridade econômica ou técnica impon-

so Especial nº 804.202-MG, Relatora ministra serviço diferente, seu ou de terceiro, como, do condições negociais desfavoráveis ao 

Nancy Andrighi, julgado em 19/08/08). por exemplo, a comercialização de um segu- consumidor, cerceando sua liberdade de 

ro de vida desde que o segurado adquira um escolha.

Efetivamente, não há que se entender como de automóvel, um plano de previdência ou __________________________

hipótese de “venda casada” qualquer situa- um título de capitalização. Isso, sim, poderia  SANTOS, Ricardo Bechara. Venda 

ção em que se configure “produto único” da se qualificar como típica venda casada, em casada e a comercialização de seguros, títu-

seguradora, entidade de previdência privada caso de condicionamento. Não o seria, no los de capitalização e planos de previdência 

ou empresa de capitalização que se traduza entanto, o simples fato de o fornecedor privada. Rio de Janeiro, Cadernos de Seguro, 

numa política tarifária, comercial ou opera- oferecer um serviço ou produto, diferencia- n. 183, p. 68-75, 2015.

Fonte:
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