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SEGUROS GERAIS 
 

JURISPRUDÊNCIA 

Superior Tribunal de Justiça 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.473.828 - RJ  
RECORRENTE: Sul América Companhia Nacional de Seguros 
RECORRIDO: Scopo Alimentos Ltda 
RELATOR: Min. Moura Ribeiro 

Ementa 

Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Ação de cobrança. Indenização. Seguro 
empresarial. Incêndio. Perda total. Ausência dos vícios elencados no art. 535 do CPC. 
Instâncias ordinárias que concluíram que o sinistro ocasionou a perda total dos bens 
segurados. Impossibilidade de análise do pleito de modificação da extensão do dano. 
Revolvimento do arcabouço fático-probatório. Incidência da súmula nº 7 desta Corte. 
Incidência do CDC ao caso concreto. Relação de consumo. Indenização que deve 
corresponder ao valor do efetivo prejuízo no momento do sinistro. Aplicação do art. 781 do 
CC/02. Sucumbência fixada. Recurso parcialmente provido. 
1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação 
suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os 
argumentos apresentados, até porque o pleito de que os danos suportados pela segurada foram 
parciais demanda inevitável revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em sede de 
recurso especial nos termos da Súmula nº 7 desta Corte, mormente em face da conclusão judicial de 
perda total dos bens segurados. 
2. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é 
considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do 
Código de Defesa do Consumidor. 
3. Nos termos do art. 781 do CC/02, a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse 
segurado no momento do sinistro. Ou seja, a quantia atribuída ao bem segurado no momento da 
contratação é considerada, salvo expressa disposição em sentido contrário, como o valor máximo a 
ser indenizado ao segurado.  
4. Levando em consideração o real prejuízo no momento do sinistro segundo os valores de mercado 
dos bens (maquinário e imóvel) e os apurados pelos peritos judiciais, deve a indenização ser fixada 
em R$ 1.364.626,33, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de 
mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o pagamento, nos termos do art. 406 do CC/02. 
5. Recurso parcialmente provido. 

Fonte: www.stj.jus.br 

AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 220.388 - SP  
AGRAVANTE: Antônio Roberto Luizi 
AGRAVADA: Allianz Seguros S/A 
RELATORA: Min. Maria Isabel Gallotti 

Ementa 

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Cobertura securitária. Não 
obrigatoriedade. Revisão. Inviabilidade. Necessidade de reexame fático. Súmula 7/STJ. Culpa 
in vigilando. Fundamentos do acórdão. Não impugnação. Incidência do verbete 283 da 
súmula/STF. Livre convencimento. Não provimento. 
1. Não cabe, em Recurso Especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula nº 7/STJ). 
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2. A permissão de uso do veículo segurado a pessoa não habilitada acarreta culpa in vigilando, o que 
exime a seguradora da indenização. 
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do 
enunciado 283 da Súmula/STF. 
4. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu 
convencimento. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Fonte: www.stj.jus.br 

AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.554.800 - SP  
AGRAVANTES: Adriana Aparecida Botero Herrera e outros 
AGRAVADA: Sul América Companhia Nacional de Seguros 
RELATOR: Min. Marco Aurélio Bellizze 

Ementa 

Agravo Regimental no Recurso Especial. Ação de indenização. Seguro habitacional. Ausência 
de cobertura securitária para os vícios de construção verificados. Súmula 5/STJ. Agravo 
improvido. 
1. A indenização pelos vícios na edificação foi negada pelo Tribunal de origem em razão de ausência 
de cobertura na apólice contratada. A revisão do julgado recorrido exigiria a análise de cláusula 
pactuada entre as partes, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 5 
desta Corte. 
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. 

Fonte: www.stj.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007272-79.2015.8.19.0207  
APELANTE: Real Auto Ônibus Ltda  
APELADA: Azul Companhia de Seguros Gerais 
RELATOR: Des. Alexandre Freitas Câmara  

Ementa 

Direito Civil. Demanda proposta por seguradora em face do proprietário de coletivo envolvido 
em acidente com sua segurada, já indenizada. Colisão do coletivo na traseira do veículo da 
segurada. Necessidade de observância da chamada distância de segurança, prevista no art. 
29, III, do CTB. Presunção de responsabilidade que quem colide na traseira. Falta de prova que 
desconstituísse tal presunção, que se entende relativa. Desprovimento do recurso. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0065359-67.2015.8.19.0000 
AGRAVANTE: Município do Rio de Janeiro  
AGRAVADA: Itaú Unibanco S/A  
RELATOR: Des. Rogério de Oliveira Souza  

Ementa 

Agravo Inominado. Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Admissibilidade do oferecimento 
de apólice do seguro garantia. Previsão na lei especial. Desprovimento do recurso.  
Com a modificação da Lei nº 13.043/2014 ao parágrafo 3º do art. 9º da Lei nº 6.830/80, existe 
previsão expressa para se admitir o seguro garantia como modalidade de garantia da execução 
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fiscal. Executado que tem notória solvência no mercado. Possibilidade de garantia do juízo por meio 
do seguro. Observância do princípio da menor onerosidade ao devedor. Matéria que se subsome ao 
disposto no §1º, do art. 557, do CPC. Conhecimento e desprovimento do Agravo Inominado. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044242-89.2012.8.19.0205  
APELANTE: Ubirani de Carvalho Siqueira  
APELADA: Casas Bahia Comercial Ltda  
RELATOR: Des. Wilson do Nascimento Reis  

Ementa 

Apelação Cível. Direito do consumidor. Ação de rescisão contratual c/c indenizatória por 
danos materiais e morais. Aquisição de rádio mp3 e mini forno. Inclusão de "garantia 
estendida diferenciada", "seguro vida protegida & premiada", e "seguro para trabalhadores 
sem comprovação de renda", sem eventual autorização do consumidor. Autor que alega que 
não autorizou a contratação de nenhum destes serviços e que não foi informado no ato da 
compra que os estava adquirindo. Alegação de venda casada. Ausência de prova mínima das 
alegações autorais. Documento autônomo de adesão ao seguro que revela a contratação 
consciente do serviço. Inexistência de vício de consentimento. Recurso a que se nega 
provimento nos moldes do artigo 557, caput, do código de processo civil. 
1. Autora alega que adquiriu junto à empresa ré um rádio MP3 e um mini forno, sendo que os seguros 
e a garantia estendida mencionados vieram embutidos na sua compra.  
2. Afirma que não autorizou a contratação dos serviços, evidenciando a ocorrência da chamada 
“venda casada”.  
3. Contudo, há documentos autônomos que revelam a contratação dos serviços.  
4. Vício de consentimento não caracterizado e ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do 
direito.  
5. Recurso a que se nega provimento nos moldes do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016676-88.2014.8.19.0208  
APELANTES: José Dijalma Rodrigues, Eunice Pinto de Freitas Rodrigues e outros 
APELADOS: Mondial Protection Corretora de Seguros Ltda e outros 
RELATOR: Des. Luiz Roberto Ayoub  

Ementa 

Apelação Cível. Consumidor. Rito sumário. Contrato de seguro viagem contratado. Apólice 
não envida. Objeto do pedido que restou prejudicado pela perda superveniente do interesse. 
Viagem já realizada. Inutilidade do provimento jurisdicional (art. 462, CPC). Ilegitimidade 
passiva da empresa aérea reconhecida. Falha no serviço que não pode lhe ser imputada. 
Contratação de seguro independente e por liberadlidade do consumidor. Dano moral não 
verificado. Mero inadimplemento contratual. Recurso da TAP que se dá provimento e dos 
autores que se nega provimento. 

Fonte: www.tjrj.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001262-48.2013.8.26.0060 
APELANTE: Elisabete Britto de Sousa 
APELADA: Allianz Seguros S/A. 
RELATOR: Des. Milton Paulo de Carvalho Filho 



 
Edição: 134 
Rio de Janeiro - RJ 
Novembro e Dezembro/2015 pág. 4 

Ementa 

Seguro facultativo de veículo.  
Negativa de indenização pela seguradora, com fundamento em cláusula excludente de 
responsabilidade em caso de condução do veículo por pessoa não habilitada e em estado de 
embriaguez. Autora que apesar de informar não saber que o condutor do veículo havia consumido 
bebida alcoólica, não negou a entrega do veículo ao filho menor, não habilitado. Acidente que 
ocorreu em pista reta e plana, tendo o condutor afirmado que perdeu o controle da direção ao ajustar 
a intensidade da luz do farol e que havia ingerido bebida alcoólica. Embriaguez, imperícia na 
condução do veículo e nexo de causalidade identificados. Agravamento do risco que retira o direito à 
indenização securitária (art. 768 do CC). Sentença confirmada. Recurso desprovido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0127703-85.2012.8.28.0100 
APELANTE: Itaú Seguros S/A 
APELADO: Kuehne + Nagel Serviços Logísticos Ltda. 
RELATORA: Des. Maria Cláudia Bedotti 

Ementa 

Transporte de coisas. Ação regressiva. Contrato de transporte a ser cumprido no Brasil. Contrato de 
seguro celebrado no Brasil. Competência da autoridade judiciária brasileira. Inteligência do artigo 88, 
II e III, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006108-33.2012.8.26.0161 
APELANTES: Plásticos Maradei Ind. e Com. Ltda e outros 
APELADOS: Manoel dos Santos Filho e outros 
RELATOR: Des. Gilson Delgado Miranda 

Ementa 

Responsabilidade civil.  
Acidente de trânsito entre carros de passeio. Colisão lateral. Culpa não demonstrada. Ônus da prova 
do art. 333, I, do CPC descumprido. Pedidos indenizatórios formulados na lide principal 
improcedentes. Denunciação da lide. Pedido de cobertura securitária formulado na lide secundária 
prejudicado. Condenação do segurado denunciante ao pagamento dos honorários advocatícios do 
patrono da seguradora denunciada. Correta distribuição dos ônus sucumbenciais na lide secundária. 
Precedentes do STJ e disposição expressa do NCPC. Recursos não providos. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048876-40.2011.8.26.0506 
APELANTE: Carlos Roberto Alves 
APELADA: Marítima Seguros S/A 
RELATOR: Ruy Coppola 

Ementa 

Ação de indenização. Seguro de automóvel. Negativa de pagamento da indenização por parte da 
seguradora, sob o fundamento de que o condutor do veículo estava sob efeito de álcool e recusou-se 
a fazer o teste do bafômetro. Cláusula excludente que não pode ser considerada abusiva, de acordo 
com o entendimento do STJ. Fé pública do policial quando lavra o boletim de ocorrência, ao declarar 
que o autor exalava forte odor etílico. Danos materiais não demonstrados pelo autor de forma 



 
Edição: 134 
Rio de Janeiro - RJ 
Novembro e Dezembro/2015 pág. 5 

satisfatória, tratando-se de alegada subtração de acessórios do veículo enquanto estava na 
concessionária. Veículo que tem rodas de liga leve, enquanto o autor quer cobrar quatro calotas. 
Improcedência da ação que fica mantida. Recurso não provido. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1097900-69.2014.8.26.0100 
APELANTE: Endoclinica de São Paulo S/C Ltda 
APELADA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
RELATORA: Des. Márcia Dalla Déa Barone 

Ementa 

Ação de indenização securitária. Seguro empresarial. Sentença de improcedência. Cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Juiz é o destinatário final das provas, podendo indeferir a realização de 
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Aplicação das normas do Código de Defesa do 
Consumidor. Cláusulas contratuais redigidas de forma clara, sem a utilização de termos técnicos que 
obstassem a compreensão do consumidor. Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043208-37.2010.8.26.0114 
APELANTES: Rodolux Transportes Ltda. e Homero Stabeline Minhoto 
APELADA: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A 
RELATOR: Des. Rebello Pinho 

Ementa 

Seguro. A relação contratual entre as partes, envolvendo contrato de seguro em serviço de transporte 
de mercadorias, não está subordinada ao CDC, por se tratar de relação mercantil, e não de consumo. 
Cláusulas de gerenciamento de risco em contrato de seguro de transporte de mercadoria, que impõe 
à transportadora segurada a obrigação de adotar medidas de necessidade de rastreamento e 
monitoramento, escolta armada e consulta e liberação cadastral de motoristas, obrigações ao 
transportar determinadas mercadorias ou com valor superior a uma quantia expressamente pactuado, 
são válidas, visto que não abusivas, porque, em casos como o dos autos, a seguradora arca com o 
risco em troca de um prêmio de menor valor. O descumprimento pela transportadora segurada de 
adotar as medidas relativas ao gerenciamento de risco, com o agravamento do risco da seguradora 
(CC, art. 768), fato este configurado pelo transporte de carga com valor superior ao havido pelas 
partes como aquele sem o monitoramento, escolta armada e consulta e liberação de motorista 
exigidas no contrato de seguro celebrado pela partes (cláusula 18, fls. 32), como acontece no caso 
dos autos, é suficiente para afastar a obrigação da seguradora de pagar a indenização pelo 
ocorrência do sinistro, quer pelo valor integral das mercadorias subtraídas, quer pelo montante 
correspondente ao ajustado como limite para o transporte de mercadorias sem medida obrigatória de 
gerenciamento de risco, e acarretar a perda do direito de recebimento da indenização pela 
transportadora, impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou 
improcedente a ação, sendo certo que eventual falha na prestação de serviço de segurança por 
terceiro contratado pela autora não pode ser imputada à seguradora ré. 
Honorários Advocatícios. Reforma da r. sentença, para majorar a verba honorária para 5% (cinco por 
cento) do valor atribuído à causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento. 
Possuem legitimidade tanto a parte como o seu patrono para recorrer de sentença no que tange aos 
honorários advocatícios. A verba honorária decorrente da sucumbência, em causa sem condenação 
pecuniária, como acontece na espécie, deve ser fixada com base no art. 20, § 4º, do CPC.  Quanto 
ao arbitramento de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do 
CPC, atendidas as normas das alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º, do CPC, observa-se que para essa 
hipótese: (a) é admissível adotar como base de cálculo o valor da causa, o valor da condenação ou 
valor fixo; e (b) não encontra como limites os percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por 
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cento) estabelecidos no § 3º do mesmo art. 20, podendo ser o percentual inferior a 10% (dez por 
cento), nem no valor atribuído à causa. Recurso da autora desprovido, e recurso do patrono da ré, 
provido, em parte. 

Fonte: www.tjsp.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0596.11.004879-7/001  
APELANTE: Brasil Veiculos Cia Seguros S/A 
APELADO: Juares Bonifácio Pereira 
RELATOR: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda 

Ementa 

Apelação Cível. Ação de Indenização. Contrato de seguro de veículo. Sinistro motivado por 
condutor inabilitado. Culpa in vigilando do contratante. Ausência de cobertura. Cláusula 
expressa. Indenização securitária indevida. 

Fonte: www.tjmg.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.13.068333-0/001  
APELANTE: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento 
APELADO: Jeosafa William de Jesus 
RELATOR: Des. Domingos Coelho 

Ementa 

Apelação. Indenização. Seguro de veículo. Sinistro. Negativa de cobertura. Óbice contratual 
não comprovado. Ressarcimento dos danos materiais. Danos morais não configurados. Meros 
aborrecimentos. 

Fonte: www.tjmg.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.167235-4/001 
APELANTE: Wagney Alves da Silva  
APELADA: Chubb Brasil Cia Seguros 
RELATOR: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira  

Ementa 

Apelação Cível. Ação de cobrança. Acidente de trânsito. Seguro de automóvel. Embriaguez do 
condutor. Ocorrência. Agravamento do risco contratado. Constatação. Negativa de pagamento 
da indenização securitária. Viabilidade. 

Fonte: www.tjmg.jus.br 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70053691093  
APELANTE: Vivian Aparecida Lopes Rodrigues  
APELADA: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A  
RELATOR: Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares 

Ementa 
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Apelação Cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro residencial. Incêndio. Negativa de 
cobertura. Aditamento da apólice. Transferência do bem segurado. Concordância expressa da 
seguradora. Imóvel de madeira. Risco excluído de forma clara nas cláusulas contratuais. 
Cobertura não contratada. Dever indenitário não configurado. Sentença de procedência 
mantida. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida nos 
autos desta ação de cobrança de seguro residencial.  
2. A parte autora pretende a condenação da seguradora ré ao pagamento da indenização securitária 
em razão da ocorrência de incêndio que consumiu sua residência. 
3. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois 
envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a 
interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 
4. No caso em apreço, restou devidamente comprovado nos autos que a demandante solicitou o 
endosso do seguro para a residência objeto do sinistro, tendo concordado expressamente a 
seguradora.  
5. Todavia, o aditamento contratual não pode implicar em alteração substancial da garantia 
contratada e de cláusula de exclusão de risco, o que implicaria, inclusive, em readequação de 
valores. 
6. No caso, havendo cláusula expressa que exclui a possibilidade de cobertura de imóvel de madeira, 
estando a cobertura afeta a imóvel de alvenaria, não havendo evidência de defeito de informação, 
revelou-se lícita a negativa de cobertura.   
Apelação desprovida.  

Fonte: www.tjrs.jus.br 

RECURSO INOMINADO Nº 71005596911  
RECORRENTE: Noemi Sebastiana de Castro Silva  
RECORRIDA: Mapfre Seguros Gerais S/A 
RELATOR: Des. Luis Francisco Franco 

Ementa 

Recurso Inominado. Ação de cobrança securitária. Indenização por danos morais. Contrato de 
seguro residencial. Relação de consumo. Desmoronamento de muro. Negativa de cobertura de 
forma regular. 
1. Embora se reconheça que a interpretação das cláusulas gerais do contrato de seguro deva ser 
realizada a favor do consumidor, é incabível a ampliação dos riscos segurados quando a negociação 
ocorreu de forma clara e expressa acerca das hipóteses cobertas pelo seguro. 
2. Demonstrada a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização, incabível a sua 
condenação ao pagamento de danos morais, uma vez que inocorrentes. 
3. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Aplicação das regras contidas no artigo 46 
da Lei 9.099/95. 
Recurso desprovido. Sentença mantida. 

Fonte: www.tjrs.jus.br 

RECURSO INOMINADO Nº 71005811989  
RECORRENTE: Banco do Estado do Rio Grande Do Sul - Banrisul  
RECORRIDO: Cladir Bertuol  
RELATOR: Des. Régis de O. Montenegro Barbosa 

Ementa 

Recurso Inominado. Ação indenizatória. Cobrança indevida que ensejou o cancelamento do 
seguro residencial. Dano moral afastado, posto que não presumido. Ausência de ofensa aos 
direitos personalíssimos do autor. Sentença modificada. Recurso Provido. 



 
Edição: 134 
Rio de Janeiro - RJ 
Novembro e Dezembro/2015 pág. 8 

Fonte: www.tjrs.jus.br 

RECURSO INOMINADO Nº 71005632450  
RECORRENTE: Adão Simon dos Santos Garcez 
RECORRIDA: Zurich Santander Brasil S/A 
RELATORA: Des. Gisele Anne Vieira De Azambuja 

Ementa 

Recurso Inominado. Ação de obrigação de fazer e danos morais. Seguro residencial. Danos no 
imóvel decorrente de bala perdida. Inexistência de previsão contratual para a cobertura 
pretendida. Sentença de improcedência confirmada. Recurso não provido. 

Fonte: www.tjrs.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 70052151289  
APELANTE: Valdir Francisco Bolzan  
APELADA: Mapfre Seguros  
RELATOR: Des. Sylvio José Costa Da Silva Tavares 

Ementa 

Apelação Cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro residencial. Alagamento da residência 
causado por água da chuva. Cobertura para danos causados por água. Exclusão de cobertura 
para eventos decorrentes de fenônemos da natureza. Previsão contida nas cláusulas gerais. 
Ciência do consumidor não demonstrada. Ônus da seguradora. Danos materiais não 
comprovados. Ônus da parte autora. Indenização securitária indevida.   
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação de 
cobrança de seguro residencial.  
2. Em face do contrato de seguro residencial firmado com a demandada e em decorrência do 
alagamento de sua residência ocorrido em 05.01.2010, busca a parte autora a condenação da 
seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, no valor máximo previsto na apólice (R$ 
4.250,00).  
3. Estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas do CDC, inclusive àquela que 
autoriza a inversão do ônus probatório, incumbe à seguradora demonstrar que enviou as cláusulas 
gerais da apólice ao consumidor, principalmente porque a apólice de seguro nada refere acerca dos 
riscos excluídos, o que não ocorreu no caso em apreço. Na apólice de seguro, único documento que 
a parte autora afirma ter recebido quando da contratação, não há qualquer exclusão de cobertura 
para danos decorrentes de eventos da natureza, dentre eles alagamentos causados por água da 
chuva. 
4. Inexistindo prova nos autos de que ao consumidor foi dada ciência acerca das cláusulas gerais do 
contrato de seguro, especialmente daquela que prevê a exclusão da cobertura contratual postulada, 
imperioso o reconhecimento de que a parte ré falhou com o dever de informação que lhe era exigido, 
conforme preconiza o art. 46 do CDC.  
5. Entretanto, os danos materiais postulados pelo autor, que fundamentam o pedido de recebimento 
da indenização securitária no valor máximo previsto na apólice, não restaram minimante 
comprovados nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, inciso i, do cpc, descabendo 
a presunção de tais prejuízos.  
6. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, mas por fundamento diverso. 
Apelação desprovida. 

Fonte: www.tjrs.jus.br 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

RECURSO INOMINADO Nº 0713084-85.2015.8.07.0016 



 
Edição: 134 
Rio de Janeiro - RJ 
Novembro e Dezembro/2015 pág. 9 

RECORRENTE: Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A 
RECORRIDOS: Ivana Sebastiana Portugal e Fujioka Eletro Imagem S/A 
Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa 

Ementa 

Processual Civil e Consumidor. Vício do produto (celular). Seguro contra roubo, furto 
qualificado e quebra acidental. Produto com vício de fabricação. Evento não coberto pelo 
contrato de seguro. Recurso conhecido e provido. 

Fonte: www.tjdft.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20140110008846 
APELANTE: Edson Amaral de Souza 
APELADA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
RELATOR: Des. Mario Zam Belmiro 

Ementa 

Direito Civil e Consumidor. Contrato de seguro de carro. Coberturas. Estelionato. Ausência de 
previsão. Indenização indevida. Dano moral. Inexistência.  
1. Não faz jus ao recebimento de ressarcimento, se a apólice do seguro cobre apenas as hipóteses 
de colisão, incêndio, roubo e furto. 
2. Mostra-se legítima a recusa da seguradora ao pagamento indenizatório se a perda do automóvel 
ocorreu por meio de estelionato, mormente porque há cláusula expressa isentando-a nesse caso. 
3. A conduta da ré consubstanciada em rejeitar o pagamento da indenização, por estar fundada em 
situação descrita em cláusula contratual, não gera indenização por danos morais. 
4. Recurso desprovido. 

Fonte: www.tjdft.jus.br 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 20140710188494 
APELANTE: Zurich Minas Brasil Seguros S/A 
APELADA: Luiza Virginia Bonfim Pimentel 
RELATOR: Des. João Egmont 

Ementa 

Consumidor e Civil. Apelação. Ação de cobrança. Indenização securitária. Descumprimento de 
contrato de consignação em pagamento. Perda de veículo. Não ocorrência de sinistro. 
Sentença reformada. 
1. O contrato de seguro é a convenção pela qual alguém adquire, mediante pagamento de um 
prêmio, o direito de exigir da outra parte uma indenização, caso ocorra o risco futuro assumido. 
2. No caso dos autos a segurada entregou o seu veículo a determinada empresa em consignação, 
para venda (do veículo), restando descumprido o contrato de consignação, firmado entre esta 
(autora) e a empresa onde o bem foi deixado.  
2.1. Neste caso, não é possível compelir a seguradora a pagar o prêmio referente à perda do veículo, 
pois não ocorreu nenhuma das hipóteses de cobertura, quais sejam: colisão, incêndio, roubo ou furto. 
2.2 Noutras palavras: não se pode transferir à seguradora o prejuízo sofrido pela autora, que agindo 
da forma como agiu assumiu completamente os riscos do negócio mal sucedido. 
3. Precedente do STJ: "(...). 1. Esta Corte Superior já se manifestou sobre a possibilidade de 
exclusão de cobertura nos casos em que o dano ao bem segurado é decorrente de apropriação 
indébita ou estelionato, limitando-a às hipóteses de roubo ou furto, consignando que as cláusulas 
contratuais de cobertura devem ser interpretadas restritivamente. (...)." (AgRg no REsp. 402.139/SC, 
Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 11.09.2015). 
4. Recurso provido. 



 
Edição: 134 
Rio de Janeiro - RJ 
Novembro e Dezembro/2015 pág. 10 

Fonte: www.tjdft.jus.br 

CONSULTA PÚBLICA 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Consulta Pública nº 9, de 2015 - O Superintendente da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, decidiu 
colocar em consulta pública, minuta de Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, que dispõe 
sobre o Seguro Rural e o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR, de sua administração e controle por seu 
Gestor, e dá outras providências. 

LEGISLAÇÃO 

Banco Central do Brasil 

Resolução nº 4.444, de 13 de novembro de 2015 - Dispõe sobre as normas que disciplinam a aplicação dos 
recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de 
capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, sobre as aplicações 
dos recursos exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido e sobre a carteira dos 
Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). 

Resolução nº 4.449, de 20 de novembro de 2015 - Altera o Regulamento anexo à Resolução nº 3.308, de 31 de 
agosto de 2005, que disciplina a aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades 
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência complementar, bem como a 
aceitação dos ativos correspondentes como garantidores dos respectivos recursos, na forma da legislação e da 
regulamentação em vigor; a Resolução nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, que dispõe sobre as diretrizes de 
aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar; e o Regulamento anexo à Resolução nº 4.444, de 13 de novembro de 2015, que disciplina a 
aplicação dos recursos das reservas técnicas, das provisões e dos fundos das sociedades seguradoras, das 
sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, sobre 
as aplicações dos recursos exigidos no País para a garantia das obrigações de ressegurador admitido e sobre a 
carteira dos Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). 

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 

Resolução nº 330, de 09 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre os requisitos e procedimentos para constituição, 
autorização para funcionamento, cadastro, alterações de controle, reorganizações societárias e condições para o 
exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das entidades que especifica e dá outras providências.  
 
Resolução nº 331, de 09 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre o rito sumário no âmbito do processo administrativo 
sancionador na Superintendência de Seguros Privados e altera dispositivos da Resolução CNSP nº 243, de 6 de 
dezembro de 2011, que dispõe sobre sanções administrativas no âmbito das atividades de seguro, 
cosseguro,resseguro, retrocessão,capitalização,previdência complementar aberta, de corretagem e auditoria 
independente;disciplina o inquérito e o processo administrativo sancionador no âmbito da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP e das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem e dá outras providências. 
 
Resolução nº 333, de 09 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre o Regimento Interno da SUSEP.  
 
Resolução nº 334, de 09 de dezembro de 2015 - Altera dispositivo da Resolução CNSP nº 295, de 25 de outubro de 
2013, que dispõe sobre a atividade de Preposto de Corretor de Seguros e de Previdência Complementar Aberta, e 
requisitos básicos para sua nomeação e registro.  
 
Resolução nº 335, de 09 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção Fiscal e de 
Liquidação Extrajudicial e Ordinária aplicáveis às seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar e resseguradores locais. 

http://www.tjdft.jus.br/
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Estadual 

Lei (RS) nº 14.787, de 07 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre a comercialização de partes, peças e acessórios 
automotivos oriundos de veículos em fim de vida útil sujeitos à desmontagem, regula o procedimento de defesa 
administrativa, na forma da Lei Federal nº 12.977, de 20 de maio de 2014, e dá outras providências. 

Federal 

Lei nº 13.183, de 04 de novembro de 2015 - Altera as Leis nº
s
 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de 

julho de 1991, para tratar da associação do segurado especial em cooperativa de crédito rural e, ainda essa última, 
para atualizar o rol de dependentes, estabelecer regra de não incidência do fator previdenciário, regras de pensão 
por morte e de empréstimo consignado, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para assegurar pagamento do 
seguro-defeso para familiar que exerça atividade de apoio à pesca, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para 
estabelecer regra de inscrição no regime de previdência complementar dos servidores públicos federais titulares de 
cargo efetivo, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para dispor sobre o pagamento de empréstimos 
realizados por participantes e assistidos com entidades fechadas e abertas de previdência complementar e a Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990; e dá outras providências. 

Lei nº 13.195, de 25 de novembro de 2015 - Altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, para estabelecer que 
a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF ficará encarregada da gestão do 
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR até a completa liquidação das obrigações deste Fundo, as Leis nº

s
 

4.829, de 5 de novembro de 1965, e 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro 
de 1966. 

Lei nº 13.202, de 08 de dezembro de 2015 - Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários - PRORELIT; 
autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das taxas que indica; altera as Leis n

os
 12.873, 

de 24 de outubro de 2013, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá outras providências. 

Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015 - Dispõe sobre o consumidor.gov.br, sistema alternativo de solução 
de conflitos de consumo, e dá outras providências. 

Decreto nº 8.614, de 22 de dezembro de 2015 - Regulamenta a Lei Complementar nº 121, de 9 de fevereiro de 
2006, para instituir a Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas e para disciplinar a 
implantação do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. 

Presidência da República  

Medida Provisória nº 701, de 08 de dezembro de 2015 - Altera a Lei nº 6.704, de 26 de outubro de 1979, para 
dispor sobre o Seguro de Crédito à Exportação; a Lei nº 9.818, de 23 de agosto de 1999, e a Lei nº 11.281, de 20 de 
fevereiro de 2006, para dispor sobre o Fundo de Garantia à Exportação; a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, 
para dispor sobre a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF; e o Decreto-Lei nº 
857, de 11 de setembro de 1969, para dispor sobre a moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil.  

Medida Provisória nº 703, de 18 de dezembro de 2015 - Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, para 
dispor sobre acordos de leniência. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Resolução nº 40, de 18 de novembro de 2015 - Define procedimentos de fiscalização das operações de subvenção 
econômica ao prêmio do seguro rural. 

Resolução nº 42, de 20 de novembro de 2015 - Aprova o Plano Trienal do Seguro Rural - PTSR do Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para o período de 2016 a 2018. 
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Resolução nº 43, de 30 de novembro de 2015 - Dispõe sobre a criação da Comissão Consultiva de Agentes do 
PSR. 

Receita Federal do Brasil 

Instrução Normativa nº 1.591, de 05 de novembro de 2015 - Dispõe sobre a forma de apuração e a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido aplicável aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2015 
ou 1º de outubro de 2015, nos casos em que especifica e nos termos do art. 70 da Lei nº 12.715, de 2012. 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

Instrução SUSEP nº 76, de 27 de novembro de 2015 - Dispõe sobre orientações pertinentes a instauração e 
procedimentos operacionais a serem adotados em relação a processo administrativo sancionador e revoga a 
Instrução SUSEP nº 69, de 4 de outubro de 2013 que dispõe sobre o procedimento para a apuração do agente 
responsável, pessoa natural, para fins de instauração de processo administrativo sancionador, em consonância com 
o disposto na Resolução CNSP nº 243/2011, de 6 de dezembro de 2011, e dá outras providências.  
 
Circular SUSEP nº 521, de 24 de novembro de 2015 - Altera a Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015 que 
dispõe sobre provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de subscrição, 
crédito, operacional e mercado; constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de 
solvência; registro, custódia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das provisões 
técnicas; Formulário de Informações Periódicas - FIP/SUSEP; Normas Contábeis e auditoria contábil independente 
das seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores; 
exame de certificação e educação profissional continuada do auditor contábil independente e sobre os 
Pronunciamentos Técnicos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. 
 
Circular SUSEP nº 522, de 17 de dezembro de 2015 - Dispõe sobre o envio de arquivos de dados pelas sociedades 
seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, resseguradores locais e 
admitidos, corretores de resseguro. 
 
Portaria nº 6.385, de 09 de novembro de 2015 - Constitui a Comissão Especial dos Mercados de Seguros, 
Capitalização, Resseguros e Previdência Complementar Aberta, doravante denominada Comissão Especial, com o 
objetivo de debater questões afetas aos referidos mercados. 
 
Portaria nº 3, de 19 de novembro de 2015 - Delega competência ao Coordenador de Relações Institucionais para 
atuar no oferecimento de resposta às requisições de informações do Poder Judiciário e de outros órgãos públicos 
legitimados, na forma da lei, com base nas informações recebidas das Unidades competentes, excetuadas as 
requisições do Ministério Público e as comunicações relativas a assuntos afetos ao Poder Legislativo, conforme o 
disposto no inciso V do artigo 11, da Resolução CNSP nº 327, de 30 de julho de 2015. 
 
Portaria nº 6.431, de 30 de novembro de 2015 - Constitui Comissão Especial para debater e propor soluções para a 
atual situação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Embarcações ou por sua carga - DPEM, 
ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos. 
 
Portaria nº 6.382, de 05 de novembro de 2015 - Decreta a Liquidação Extrajudicial da Cia. Mutual de Seguros, 
CNPJ nº 75.170.191/0001-39, fixando o termo legal da liquidação em 05 de novembro de 2015. 
 
Portaria nº 6.383, de 05 de novembro de 2015 - Nomeia a servidora Márcia Regina Calvano Machado, matrícula 
SIAPE nº 1.294.255 e CPF nº 020.837.467-16, para a função de liquidante da Cia. Mutual de Seguros, CNPJ nº 
75.170.191/0001-39, que teve a Liquidação Extrajudicial decretada pela Portaria SUSEP nº 6.382, de 05 de 
novembro de 2015. 

PROJETOS DE LEI 

Senado Federal 
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Em tramitação: 

Projeto de Lei do Senado nº 356, de 2012, do Senador Paulo Paim - Altera o artigo 53 do Código Civil para 
permitir aos transportadores de pessoas ou cargas organizarem-se em associação de direitos e obrigações 
recíprocas para criar fundo próprio, desde que seus recursos sejam destinados exclusivamente à prevenção e 
reparação de danos ocasionados aos seus veículos por furto, acidente, incêndio, entre outros. Em 16/12/2015, o PL 
foi recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sendo apresentado relatório reformulado pelo Senador 
Douglas Cintra, com voto pela aprovação do projeto, e apresentadas quatro emendas. 

Projeto de Lei do Senado nº 477, de 2013, do Senador Humberto Costa - Estabelece normas gerais em contratos 
de seguro privado. Em 04/11/2015, em Reunião Ordinária, a matéria foi retirada de Pauta, na Comissão de 
Constituição e Justiça, para reexame do Relatório. 

Projeto de Lei do Senado nº 492, de 2013, do Senador Eduardo Amorim - Acrescenta parágrafo único ao art. 779 
do Código Civil, a fim tornar obrigatória, nos seguros de automóveis, a cobertura de danos causados por desastres 
naturais. Em 24/11/2015, foi realizada reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, ocasião em que, o presidente, 
Senador Delcídio do Amaral, designou a Senadora Lúcia Vânia relatora “ad hoc” da matéria, em substituição ao 
Senador Reguffe. A Comissão aprovou o relatório, que passou a constituir o parecer da CAE, favorável ao projeto. 
Na mesma data, o PLS foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda designação de Relator. 

Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2014, do Senador Vital do Rêgo - Estabelece princípios, garantias, direitos e 
obrigações referentes à proteção de dados pessoais. Em 16/12/2015, foi feita retificação de ação legislativa pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e devolvido à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para prosseguimento da tramitação, sob a relatoria do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira. 

Projeto de Lei do Senado nº 767, de 2015, do Senador Valdir Raupp - Altera o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências, e o art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, para 
instituir o seguro mínimo obrigatório ambiental. Em 14/12/2015, foi encerrado o prazo regimental, sem apresentação 
de emendas. 

Câmara dos Deputados 

Em tramitação: 

Projeto de Lei nº 168, de 2015, do Deputado Carlos Manato - Disciplina o processo e o julgamento do recurso 
extraordinário e do recurso especial; altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; e dá 
outras providências. Em 18/12/2015, o texto revisado do PL foi recebido na Secretaria de Expediente. 

Projeto de Lei nº 1412, de 2015, da Deputada Maria Helena - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências", para dispor sobre a aplicação da multa civil. 
Em 07/12/2015, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados indeferiu o requerimento nº 3.3437/2015. 

Projeto de Lei nº 3139, de 2015, do Deputado Lucas Vergílio - Altera a redação do caput do art. 24, acrescido dos 
§§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a inserção da alínea “m”, ambos do Decreto-Lei nº 73, de 21 de 
novembro de 1966. Em 01/12/2015, o Deputado João Campos apresentou requerimento de redistribuição nº 
3642/2015, que: “Requer a redistribuição do Projeto de Lei nº 3139, de 2015, para incluir, em sua tramitação a 
Comissão de Seguridade Social e Família”. 

Projeto de Lei nº 3514, de 2015, do Senador José Sarney - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o 
comércio eletrônico, e o art. 9º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro), para aperfeiçoar a disciplina dos contratos internacionais comerciais e de consumo e dispor sobre 
as obrigações extracontratuais. Em 04/11/2015, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu o Ofício nº 
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1609/15, do Senado Federal, que submete à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da 
Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2012, de autoria do Senador José Sarney, 

Projeto de Lei nº 3515, de 2015, do Senador José Sarney - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), e o art. 96 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para 
aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 
Em 04/11/2015, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados recebeu o Ofício nº 1610/15, do Senado Federal, que 
submete à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do 
Senado nº 283, de 2012, de autoria do Senador José Sarney.  

Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2015 - Altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.213, de 24 de 
julho de 1991, para tratar da associação do segurado especial em cooperativa de crédito rural e, ainda essa última, 
para atualizar o rol de dependentes, estabelecer regra de não incidência do fator previdenciário, regras de pensão 
por morte e de empréstimo consignado, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para assegurar pagamento do 
seguro-defeso para familiar que exerça atividade de apoio à pesca, a Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, para 
estabelecer regra de inscrição no regime de previdência complementar dos servidores públicos federais titulares de 
cargo efetivo, a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para dispor sobre o pagamento de empréstimos 
realizados por participantes e assistidos com entidades fechadas e abertas de previdência complementar e a Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990; e dá outras providências. Em 04/11/2015, o Projeto de Lei de Conversão nº 15/2015 
foi vetado parcialmente pela mensagem nº 464 da Presidência da República.  

Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2015 - Altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, para estabelecer 
que a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF ficará encarregada da gestão do 
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - FESR até a completa liquidação das obrigações deste Fundo, as Leis nºs 
4.829, de 5 de novembro de 1965, e 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro 
de 1966. Em 25/11/2015, o Projeto de Lei de Conversão nº 19/2015 foi vetado parcialmente pela mensagem nº 506 
da Presidência da República. 

Arquivado: 

Projeto de Lei nº 56, de 2015, do Deputado Fred Costa - Dispõe sobre sanções às seguradoras que praticarem 
condutas lesivas aos segurados ou terceiros, e dá outras providências. Em 15/12/2015, o PL foi arquivado. 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

Projeto de Lei (RJ) nº 2168, de 2013, do Deputado Luiz Paulo - Institui infração administrativa para fins de 
aplicação do código de defesa do consumidor e dá outras providências. Em 14/12/15, foi emitido Ofício que comunica 
ao Governador do Estado do Rio de Janeiro que na Sessão Extraordinária de 14 de dezembro de 2015, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro manteve o veto total aposto ao Projeto de Lei nº 2168, de 2013. 

NOTÍCIAS 

Senado aprova MP que altera gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural  

O plenário do Senado aprovou hoje (4) a Medida Provisória 682/15, que trata do Fundo de Estabilidade do Seguro 
Rural (FERS). Criado em 1966, o fundo era gerido por um instituto que foi privatizado em 2013, o IBR Brasil. 
Uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelece que o fundo de estabilidade tem que ser gerido 
por órgão público. Com base nisso, a MP passa essa atribuição à Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABGF), empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. 
O fundo de estabilidade cobre a diferença no caso de eventuais prejuízos ultrapassarem o valor contratado nas 
apólices de seguro rural até o limite de 150% do valor total da apólice. 
O texto também estabelece autorização para que o Ministério da Fazenda discipline em regulamento a remuneração 
a ser paga pelo fundo à ABGF pela administração de seus recursos. A MP não foi alterada e segue para sanção da 
presidenta Dilma Rousseff. 

Fonte: Clipping CNseg em 04/11/2015. 
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Mudança na Gestão do Fundo do Seguro Rural vai à sanção 

A medida que torna a gestão do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural atribuição da Agência Brasileira Gestora de 
Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) foi aprovada ontem pelo Plenário do Senado. 
O texto aprovado é o do PLV 19/2015, decorrente da MP 682/2015. Antes da mudança, o fundo era gerido pelo 
Instituto de Resseguros do Brasil (IRB-Brasil), privatizado em 2013. No ano seguinte, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) recomendou que o seguro rural, integrante do Orçamento da União, não fosse administrado por um ente 
privado. O fundo será administrado pela ABGF até a liquidação das obrigações, observando as regras fixadas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados. 
O relator-revisor da MP, Telmário Mota (PDT-RR), disse que o fundo foi criado para assegurar o seguro rural, 
abarcando inclusive questões de catástrofes próprias do campo. Foram apresentadas 27 emendas à MP, mas 
apenas uma foi aceita, de Waldemir Moka (PMDB-MS). A emenda estabelece que o banco que exigir a contratação 
de seguro rural como garantia para a concessão de crédito fica obrigado a oferecer ao financiado, no mínimo, duas 
apólices de diferentes seguradoras, uma das quais não poderá ser sua vinculada. 
— Vai baratear o produto e é uma forma de evitar a venda casada — explicou Moka. Para Alvaro Dias (PSDB-PR), a 
MP colabora para o produtor rural ter uma maior representatividade no momento de conseguir os benefícios do seu 
seguro. Lúcia Vânia (PSB-GO) destacou a importância da medida para o agronegócio. 
O presidente do Senado, Renan Calheiros, destacou a “pertinência temática” da MP. Submetida à votação, a 
proposta não sofreu questionamentos, foi aprovada e agora segue para sanção presidencial. 
A MP também mexe em regras de utilização do seguro rural. Os produtores terão direito de livre escolha da 
seguradora, do tipo de apólice e dos riscos cobertos quando da concessão de subvenção econômica pela União na 
contratação do seguro rural. 
O poder público não poderá exigir a contratação de seguro rural como condição para acesso ao crédito de custeio 
agropecuário. Em contrapartida, poderá ser exigido do produtor o fornecimento de dados históricos individualizados 
sobre a atividade agropecuária a ser segurada, referentes a ciclos produtivos anteriores. A ideia é gerar dados 
estatísticos. 
Para as empresas ou corretores de seguro que realizarem sem autorização operações de capitalização, seguro, 
cosseguro ou resseguro, a MP ampliou as penalidades que poderão ser aplicadas. Essas mudanças poderão, 
inclusive, ser aplicadas a atos ainda em julgamento caso a penalidade proposta pela nova regra seja menor do que a 
vigente na época da prática da infração. 
Um decreto do Executivo poderá fixar a remuneração da ABGF para sua nova atribuição. Aumentou também o prazo 
para que parte das funções gerenciais da agência passe a ser exercida por pessoal concursado. 

Fonte: Jornal do Senado em 05/11/2015. 

Caso Samarco muda Novo Código  

Mineração. Após acidente em Mariana, relator recua e vai exigir contratação de seguro ambiental. 

A tramitação do novo código de mineração na Câmara dos Deputados ignorou propostas de mudanças no marco 
regulatório do setor que obrigariam as empresas a contratarem um seguro ambiental para projetos com potencial de 
contaminação da água ou do solo por resíduos tóxicos. 

Relator do projeto na Câmara, o deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG) rejeitou em 2014 duas emendas que 
sugeriam a exigência de contratação do seguro. Na época, ele recusou as propostas - dos deputados Padre João 
(PT-MG) e Walter Feldman (PSDB-SP) - com a simples justificativa de que o novo código "não deve prever a 
obrigatoriedade na contratação de seguro para riscos". 

Após o trágico rompimento da barragem da Samarco, entretanto, Quintão recuou. Ele disse ao Valor que vai fazer 
pelo menos duas alterações no texto do novo código, entre elas a exigência de contratação de seguro ambiental. A 
outra mudança será a obrigatoriedade de que as mineradoras tenham programa de tratamento dos resíduos gerados 
na extração. 

"Vamos aproveitar que a legislação atual não obriga as empresas a contratarem seguro para fazer isso agora", disse 
o parlamentar. De acordo com ele, o texto do novo código mineral prevê a colocação de garantias reais e financeiras, 
mas não exige o seguro. "Vamos aprimorar o código e exigir a contratação de um seguro que não afete a 
competitividade das empresas", completou. 
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Segundo Quintão, a Samarco tem um seguro que vai cobrir parte dos danos, mas o valor "não vai dar para tudo". A 
presidente Dilma Rousseff afirmou ontem que a empresa - que tem como sócios as mineradoras Vale e BHP Billinton 
- será multada em pelo menos R$ 250 milhões. Os Estados e municípios atingidos pelo "mar de lama" também 
poderão aplicar sanções, segundo a presidente. 

Quanto ao tratamento dos resíduos, o relator do novo código mineral disse que está prevista no texto isenção 
tributária para essa atividade. Quintão avalia, no entanto, que a tragédia de Mariana (MG) demonstrou que o 
tratamento adequado desses rejeitos deve passar a ser obrigatório. A ideia é que um programa seja apresentado 
pelas empresas junto com o pedido de licença ambiental e na concessão da lavra. 

O relator advertiu, no entanto, que as mineradoras jamais demonstraram entusiasmo em realizar esse tipo de 
atividade. "Em todos os debates que tivemos até agora, as empresas não apresentaram qualquer intenção de cuidar 
dos rejeitos. Elas estão mais preocupadas com a exploração", afirmou Quintão. Para ele, um tratamento adequado 
dos resíduos poderia ter atenuado a dimensão do desastre em Minas. 

Com ou sem alterações, o novo código mineral segue emperrado no Congresso desde junho de 2013.0 relator atribui 
a "interesses privados" a dificuldade em votar o projeto na comissão especial que avalia a matéria. Segundo Quintão, 
as empresas do setor aguardam uma definição das novas regras para darem andamento a seus planos de 
investimento. 

Nos bastidores, entretanto, é difundida a tese de que as principais mineradoras do país não têm interesse na 
aprovação do novo código e atuam para barrar o andamento do projeto na comissão. As empresas temem o aumento 
dos royalties cobrados pelo governo e a perda dos direitos de preferência na exploração de jazidas em que iniciaram 
suas atividades de pesquisa. O modelo proposto pelo Palácio do Planalto estabelece um regime de licitações e 
licenças únicas para exploração das jazidas. 

Os efeitos da tragédia de Mariana sobre o recrudescimento das regras para a atividade mineral no país já estavam 
no radar dos principais atores do setor. Executivos e especialistas avaliam que ficará mais difícil conseguir licenças 
ambientais e aprovar concessões das minas.  

Fonte: Clipping CNseg em 13/11/2015. 

Projeto que altera dispositivos do Código de Processo Civil vai à Plenário 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou ontem o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 168/2015, 
que altera e revoga dispositivos do novo Código de Processo Civil (CPC — Lei 13.105/2015), com entrada em vigor 
prevista para 17 de março de 2016. A proposta recebeu parecer favorável do relator, Blairo Maggi (PR-MT). 

Ao justificar o PLC 168/2015, o deputado Carlos Manato (SD-ES) destacou o objetivo de “restabelecer e aprimorar a 
sistemática do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial e extraordinário, suprimida pelo novo Código de 
Processo Civil”. 

Os senadores pelo PSDB Aloysio Nunes Ferreira (SP) e Aécio Neves (MG) concordaram com a necessidade de 
manter esse “filtro de admissibilidade” dos recursos especial e extraordinário nos tribunais estaduais. 

— Eu considero que é urgente aprovar esse projeto porque o CPC vai entrar em vigor em março. Esse [a 
manutenção do filtro de admissibilidade de recursos nos estados] é o ponto central a ser aprovado — sustentou 
Aloysio. 

Para o relator, “suprimir esse juízo de admissibilidade, como pretende o texto atual do novo CPC, é entulhar as cortes 
superiores com milhares de milhares de recursos manifestamente descabidos”. 

Quanto a outras mudanças, uma delas pretende alterar a ordem cronológica de julgamentos de obrigatória para 
preferencial. Na sequência, o projeto tenta impedir que sejam sacados valores pagos a título de multa antes da 
decisão definitiva da ação. Manato alertou para o perigo do saque antecipado da multa, observando que a 
recuperação desses valores — caso haja uma reversão do julgamento na instância extraordinária — poderia se 
tornar inviável materialmente. 
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Entre as revogações postuladas, está dispositivo que possibilita aos tribunais superiores adotarem o voto eletrônico 
no julgamento de recursos e processos que dispensam sustentação oral. Se o texto da Câmara se mantiver 
inalterado durante a análise pelo Plenário do Senado, seguirá direto à sanção presidencial. 

Fonte: Jornal do Senado em 19/11/15. 

Projeto de Lei equivocado para o Seguro de Transporte de cargas  

A deputada Clarissa Garotinho do PR/RJ é autora do Projeto de Lei n 3463/2015 apresentado ao plenário em 
28.10.2015. O PL proposto pretende alterar a Lei nº 11.442/ 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de 
cargas, no sentido de impedir a possibilidade de contratação do seguro obrigatório de responsabilidade civil do 
transportador rodoviário de cargas (RCTR-C) por terceiros, especificamente pelos embarcadores que contratam os 
transportadores para transportar suas mercadorias.  

O Decreto Lei nº 73/1976 estabelece a obrigatoriedade da contratação de seguro de RCTR-C pelo transportador, e a 
Lei nº 11.442/2007 permite ao embarcador contratar esse seguro através de apólice por estipulação, em nome do 
transportador.  

A deputada alega que a diversidade das regras de gerenciamento de risco (GR) imposta aos transportadores geram 
insegurança e impossibilidade de cumprimento, levando à falta de cobertura securitária da apólice contratada pelo 
embarcador. Essa alegação está totalmente equivocada, pois de acordo com as normas estabelecidas na Resolução 
CNSP 219, de 2010, não é permitida a inclusão de cláusula de gerenciamento de risco no seguro obrigatório de 
RCTR-C, logo um argumento vazio e inócuo. A cláusula de GR somente pode ser incluída no seguro de 
responsabilidade civil facultativo de desaparecimento de carga (RCF-DC) que é contratado exclusivamente pelo 
transportador e não prevê estipulação de apólice.  

Outro equívoco no PL é a informação que o seguro contratado pelo embarcador obriga o transportador a descumprir 
a obrigação legal prevista no Decreto Lei 73/76 ou então a fazer um novo seguro em duplicidade sobre o mesmo bem 
transportado. O seguro de RCTR-C através de apólice estipulada pelo embarcador não viola a legislação securitária 
e nem configura duplicidade, pois a apólice é emitida exclusivamente para os embarques de um determinado 
embarcador estipulante da apólice e diretamente no nome do transportador.  

O principal motivo para o embarcador estipular o seguro de RCTR-C deve-se ao fato de alguns transportadores 
cobrarem o frete valor, chamado de ad valorem pelo mercado, com taxas acima das cobradas pela seguradora e 
ficarem com a diferença cobrada de seu cliente, como se fosse lucro. A cobrança de valor superior ao pago à 
seguradora é ilegal, uma vez que o transportador estaria comercializando seguro indevidamente. Essa afirmação já 
foi ratificada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Procuradoria Geral Federal através de parecer à 
consulta recebida por esses órgãos. Entretanto, não há ilegalidade em o transportador repassar o custo do seguro 
juntamente com outras despesas, como a taxa administrativa e o Gris, mas nessa hipótese, é preciso destacar o 
custo do seguro na composição do ad valorem.  

Diante de tantos equívocos no PL, a alteração proposta na lei em vigor será um retrocesso à atividade de seguros e 
uma afronta à Susep, que conduz exemplarmente o mercado de seguros. Aparecido Mendes Rocha, especialista em 
seguros internacionais.    

Fonte: Clipping CNseg em 23/11/2015. 

Seguro de carro poderá ter que cobrir também desastres naturais 

Projeto que torna obrigatória a cobertura, por seguros de automóveis, de danos causados por desastres naturais, 
como enchentes, deslizamentos, chuva de granizo e quedas de árvores, foi aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). 

O autor do PLS 492/2013, Eduardo Amorim (PSC-SE), argumenta que a obrigatoriedade da cobertura para esse tipo 
de dano evitaria significativos prejuízos financeiros para os segurados. 
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A relatora, Lúcia Vânia (PSB-GO), favorável à proposta lembrou que não há, no ordenamento jurídico nacional, 
previsão de obrigatoriedade dessa cobertura mínima. Segundo Amorim, ao tornar obrigatória a cobertura, a proposta 
acabará com a omissão contratual, que deixa os proprietários de automóveis desprotegidos. 

Além disso, visa garantir a homogeneidade dos contratos de seguros, argumenta. O projeto será analisado agora 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em decisão terminativa. 

Fonte: Jornal do Senado em 25/11/2015. 

Entidades defendem modelo alternativo de seguro de carros 

Numa audiência pública ontem na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), os dirigentes do 
sistema associativo de proteção veicular criticaram a atuação da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e do 
Ministério Público. 

Segundo eles, a Susep procura impedir o funcionamento dessas entidades, que são acusadas de atuar ilegalmente 
no mercado de seguros. Em defesa, alegam que trabalham sem fins lucrativos e que os negócios são conduzidos 
pelo princípio da autogestão. Os associados — mais de 2 milhões de proprietários de veículos rejeitados pelas 
empresas de seguro por não preencherem as exigências das seguradoras — adquirem cotas e os prejuízos são 
divididos entre todos. 

Para Paulo Paim (PT-RS), que presidiu a audiência, “algumas pessoas não querem entender que o trabalhador que 
ganha abaixo de dez salários mínimos não pode ter carro do ano”: 

— São milhões de pessoas que se encontram nessa situação e reivindicam o direito de proteger seu patrimônio em 
forma associativa. Por que proibir? Paim referiu-se às limitações impostas pelas seguradoras que não aceitam 
veículos nacionais com mais de dez anos de uso e de importados com mais de cinco anos. Essas restrições se 
estendem aos proprietários com nomes inscritos nos serviços de proteção ao crédito e para quem tem carteira de 
motorista há menos de um ano. 

O presidente da Associação dos Condutores de Veículos do Brasil (Ascobras) e diretor da Federação Nacional das 
Associações de Benefícios (Fenaben), Cleiton Dornelas Luiz Campos, explicou que a diferença entre o seguro e o 
associativismo é a autogestão. 

— É antes de tudo uma prática social. O que existe entre a associação e seus associados é um contrato de objetivos 
comuns. Nas associações, as partes ganham ou perdem em conjunto, ao contrário das seguradoras, em que uma 
parte ganha e a outra perde — afirmou o dirigente. 

Campos não poupou críticas à Susep e ao Ministério Público. Ele destacou que a Fenaben tem como objetivo regular 
e unificar os procedimentos das associações de veículos de passeio, além de disseminar o conceito de 
associativismo nas esferas legislativas e judiciárias. 

Empregos 

Campos lembrou que o associativismo gera hoje mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e que o potencial de 
gerar emprego é grande se for levado em consideração que mais de 56 milhões de proprietários de veículos estão 
impedidos de cumprir as exigências impostas pelas seguradoras. 

— Quando a Susep age contra as associações ou quando consegue uma liminar para fechar uma associação, ela 
não pensa qual prejuízo vão ter o mercado financeiro, o setor de empregos, as oficinas que vão fechar ou em 
quantas famílias ficarão sem proteção. 

Cintia Souza, presidente da Fenaben, condenou a atuação da superintendência e conclamou as associações a se 
unirem contra o que definiu como “perseguição da Susep”. 
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— A Susep insiste que não podemos emitir boletos. Já temos decisões judiciais dizendo que as associações não são 
seguradoras. A Susep chega a dizer que as associações cometem um crime. De jeito algum. Por que essa 
perseguição toda? Vamos dividir os prejuízos e cada um tem sua cota a pagar. 

O presidente do Clube de Assistência aos Proprietários de Veículos Automotores (Car Club), Edison Pereira 
Carvalho, também negou que as entidades de associativismo sejam seguradoras. 

Ele reclamou que o MP faz muitas exigências, “proibindo até de dividir os prejuízos e bloquear a conta bancária”. 

— Vejam a injustiça disso aí, a maldade, a crueldade. A mídia nos chama de seguro pirata. Estamos pedindo apenas 
nosso direito de dividir nossos prejuízos. Se o mercado financeiro cobra 400% de juros ao ano, não é crime, mas nós, 
que dividimos nossos prejuízos, somos acusados de praticar crime. É crime nos reunirmos para não sermos 
extorquidos?.  

Carvalho garantiu que as associações não vão “baixar a guarda”: — Queremos legalizar as associações, Queremos 
a regularização. A Susep é superintendência de seguros privados, não superintendência de sistema associativo de 
proteção veicular. 

Fonte: Jornal do Senado em 25/11/2015. 

Senadores aprovam Procurador-Chefe do CADE 

O Senado aprovou ontem a indicação presidencial para que Victor Santos Rufino continue exercendo o cargo de 
procurador-chefe da Procuradoria Especializada junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

Foram 51 votos favoráveis, 2 contrários e nenhuma abstenção. A presidente da República será informada do 
resultado. Rufino é procurador federal desde 2006 e, desde 2008, desempenha várias funções no Cade. Em 2011, 
passou a ocupar o cargo de procurador-chefe-adjunto. No fim de 2013, teve sua primeira indicação para procurador-
chefe aprovada no Senado. 

Quando foi sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), no dia 17, Rufino falou a respeito da 
controvérsia sobre a repartição de competências entre  Banco Central e Cade para prevenir e reprimir infrações 
contra a ordem econômica 

O Cade é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, que tem como missão zelar pela livre 
concorrência no mercado. É responsável, no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última 
instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. 

Fonte: Jornal do Senado em 25/11/2015. 

Desmanche dentro da lei  

Seguradoras estão otimistas com a norma federal que combate o comércio ilegal de peças de automóveis, prejudicial 
para todo o setor. A expectativa é que a regulamentação permitirá o barateamento no valor das apólices, passada a 
fase aguda da crise.  

No Brasil, um carro é roubado a cada minuto. Essa realidade é ainda mais impressionante se detalharmos o impacto 
da criminalidade no cotidiano dos brasileiros. Em 2014, mais de 500 mil veículos foram alvo de bandidos. Mais da 
metade deles, 53%, foram recuperados. O restante, 47%, foi destinado a desmanches ilegais. Isso significa que 
quase três meses de produção da indústria automobilística se extraviaram para o comércio ilegal. A fim de combater 
essa atividade ilícita, entrou em vigor, em maio deste ano, a lei federal que visa regular a desmontagem de veículos. 
Baseada em uma legislação similar existente desde 2003 na Argentina -- que resultou em diminuição de 50% nos 
furtos de veículos em um ano --, a norma brasileira ainda precisa ser regulamentada pelos estados para funcionar 
plenamente. 

A lei prevê que, para desmontar veículos e revender peças, as empresas precisarão ter registro no Departamento de 
Trânsito (Detran) e na Secretaria de Fazenda, que regulamentarão a atividade de desmanche. As placas dos carros 
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deverão ser recolhidas, e as peças, cadastradas de acordo com a origem. "Quando a lei entrar em vigor em todo o 
Brasil, quem tiver peças sem essa verificação poderá ser enquadrado como receptor", alerta o diretor executivo da 
Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), Neival Freitas. Como o mercado ilegal deixará de ser lucrativo, o 
número de furtos e roubos de veículos certamente terá queda, apostam os especialistas. 

Medidas regulatórias são necessárias e urgentes, dada a dimensão do mercado clandestino. Pouco mais de metade 
(270 mil dos 516 mil carros) que foi alvo de criminosos em 2014 acabou recuperada, de acordo com a Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização 
(CNSeg). Do restante, a maioria teve as partes vendidas em oficinas ilegais. "Hoje em dia, por falta de opção, quem 
tem carros antigos e pouco poder aquisitivo acaba recorrendo ao mercado negro para conseguir trocar peças", 
pontua Freitas. 

Com o desmanche regularizado, as empresas poderão oferecer assistências mais em conta para esse público, já que 
o acesso às peças -- todas legalmente cadastradas -- será facilitado. Outro ponto positivo é a possibilidade da 
criação de seguros populares para carros com mais de cinco anos de fabricação, "que terão condições acessíveis e 
preços bem mais baixos que o tradicional", garante o diretor executivo da FenSeg. O produto atingiria mais de 20 
milhões de automóveis que estão totalmente desprotegidos atualmente. A médio e longo prazos, o desenvolvimento 
do setor de autopeças e seguros ajudará a criar empregos e aumentar a arrecadação de tributos, além de alavancar 
o crescimento econômico do país. 

Benefícios ambientais 

Um benefício decorrente da lei é o controle do descarte dos resíduos sólidos e líquidos dos veículos, ponto positivo 
para o meio ambiente. Nos desmanches ilegais, os resquícios são descartados sem acompanhamento devido, o que 
prejudica a saúde do solo. Economia de energia e matéria-prima da natureza, em função da reciclagem dos materiais 
já disponíveis, é outro fator que faz com que a lei tenha boa aceitação por parte da sociedade. "Não há ponto algum 
que prejudique qualquer setor. Apenas os ladrões de carro saem perdendo", ressalta o diretor executivo da FenSeg. 

As empresas de desmanche de carros que desrespeitarem as exigências da lei estarão sujeitas à multa de R$ 2 mil a 
R$ 8 mil, a depender do grau da infração. O valor dobrará caso haja reincidência dentro de um ano. Se as 
penalidades passarem de R$ 20 mil em 12 meses, o local ficará proibido de receber partes de carros ou o próprio 
veículo durante três meses. 

Fonte: Clipping CNseg em 02/12/2015. 

Governo envia MP que altera regras do Seguro de Crédito à exportação  

A presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso uma Medida Provisória (MP) que altera as regras do Seguro 
de Crédito à Exportação. A MP 701 altera a redação da Lei nº 6.704/1979 e exclui trecho que destina o seguro 
"contra os riscos comerciais, políticos e extraordinários." "O Seguro de Crédito à Exportação poderá ser utilizado por 
exportadores e por instituições financeiras, agências de crédito à exportação, seguradoras e organismos 
internacionais que financiarem, refinanciarem ou garantirem a produção de bens e a prestação de serviços, 
destinados à exportação brasileira, e as exportações brasileiras de bens e serviços", diz a MP. A MP estabelece 
também que o Ministério da Fazenda poderá definir um percentual sobre o preço de cobertura das operações nas 
hipóteses de contratação de instituição financeira habilitada ou da Agência Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABGF).  

Fonte: Clipping CNseg em 09/12/2015. 

Nova lei atinge mercado de seguros  

Foi publicada nesta quarta-feira (09/12), no Diário Oficial da União, a Lei 13.202/15, que institui o Programa de 
Redução de Litígios Tributários Prorelit, abrangendo vários segmentos econômicos, inclusive o mercado de seguros. 

Segundo essa lei, empresas com débitos de natureza tributária, vencidos até 30 de junho de 2015, e em discussão 
administrativa ou judicial perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional poderão, mediante requerimento, desistir do respectivo contencioso e utilizar créditos próprios de prejuízos 
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fiscais e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados até 31 de 
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2015, para a quitação dos débitos em contencioso administrativo 
ou judicial. 

Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão ser utilizados entre pessoas jurídicas 
controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou entre pessoas jurídicas que sejam controladas direta ou 
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2014, domiciliadas no Brasil, desde que se 
mantenham nesta condição até a data da opção pela quitação. 

Poderão ser utilizados os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável tributário 
ou corresponsável pelo crédito tributário em contencioso administrativo ou judicial. 

O valor do crédito a ser utilizado para a quitação será determinado mediante a aplicação de diferentes alíquotas. No 
caso das pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização, o percentual será de 15% sobre a base de 
cálculo negativa da CSLL. 

Fonte: CQCS em 10/12/2015. 

Seguro popular de automóvel entra em consulta pública a partir de 18/12/2015 

A Susep coloca em consulta pública, a partir desta sexta-feira (18/12), a minuta de resolução sobre a operação do 
seguro popular de automóvel, que tem como objetivo permitir a utilização de peças usadas oriundas de empresas de 
desmontagem, para recuperação de veículos sinistrados com cobertura securitária. 

De acordo com a minuta, as peças originais usadas para os veículos segurados deverão ser obtidas pela 
desmontagem de veículos automotores, executada por empresas especializadas e regulamentadas pela Lei 
12.977/14. A proposta estabelece que o seguro popular de automóvel será destinado exclusivamente à cobertura de 
veículos com cinco anos ou mais de fabricação e, nos casos de caminhões, não há limitação de ano de fabricação 
veículo. 

A minuta de resolução propõe ainda que o seguro deverá ter, obrigatoriamente, uma das seguintes coberturas: 
cobertura de indenização integral por incêndio, queda de raio e/ou explosão; cobertura de indenização integral por 
roubo ou furto; e/ou cobertura de indenização integral por colisão. A contratação de cada cobertura principal não 
poderá estar condicionada à contratação de outra cobertura, seja principal ou adicional. Mas as sociedades 
seguradoras poderão oferecer coberturas adicionais de perda parcial em complementação às coberturas contratadas. 

A minuta de resolução tem ao todo 24 artigos e estará à disposição dos interessados por 30 dias, contados a partir 
desta sexta-feira (18/12), para receber sugestões.  

Fonte: Susep em 18/12/2015. 
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