
À Sua Excelência, o(a) Senhor(a)

Exmo(a) Sr (a). Procurador (a) Federal,

Serve o presente para alertar sobre um tema de suma importância para a
Sociedade como um todo, atualmente existem associações, cooperativas e
clubes de benefícios que estão atuando irregularmente na comercialização de
produtos de natureza securitárias, sob a denominação de “proteção veicular”,
com alto grau de nocividade para o público que contrata esse tipo de cobertura,
desconhecendo os prejuízos que poderão incorrer não oferecendo nenhuma
garantia ou segurança aos contratantes.

O assunto é de tamanha gravidade que a Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, já
vem apurando, através de processos administrativos, originários de denúncias
aonde diversas associações e cooperativas estão atuando como se sociedades
seguradoras fossem, sem a devida autorização legal, infringindo,
flagrantemente, as disposições contidas nos artigos 241, 782 e 1133, do
Decreto-Lei nº 73/66, incorrendo nas sanções administrativas previstas na
mesma norma legal.

Por outro lado, não obstante a aplicação das penalidades administrativas estas
instituições continuam exercendo suas atividades ilegalmente em vários
Estados, inclusive se camuflando com a abertura de novas associações,
cooperativas e/ou clubes de benefícios.

Trata-se, de matéria de extrema relevância, na qual entendemos deva ser
tratada/enfrentada no âmbito desse Órgão, em função dos danos causados
não apenas aos agentes operadores do Mercado de Seguros e ao próprio
Estado, mas, principalmente, a todos os consumidores, uma vez que estão
sendo enganados por estas instituições que atuam de forma ilegal.

1 Art. 24. Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas.
Parágrafo único. As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em seguros agrícolas, de saúde e de acidentes de trabalho.
2 Art. 78. As Sociedades Seguradoras só poderão operar em seguros para os quais tenham a necessária autorização, segundo os
planos, tarifas e normas aprovadas pelo CNSP.
3 Art. 113. As pessoas físicas ou jurídicas que realizarem operações de seguro, cosseguro ou resseguros sem a devida autorização,
no País ou no exterior, ficam sujeitas à pena de multa igual ao valor da importância segurada ou ressegurada.



O que esta ocorrendo é que estas instituições (associações e/ou cooperativas
e/ou clubes de benefícios) ofertam e fornecem a denominada “proteção
veicular” contra roubo, acidente, etc. aos seus associados ou cooperados e,
livremente no mercado, mediante os pagamentos correspondentes, operando
no sistema de planos de rateio.

O que se constata é que esse serviço, em verdade, é um verdadeiro contrato
de seguro, atividade típica que é regulada pelo Estado, através do Conselho
Nacional de Seguros Privados – CNSP e supervisionado pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, estando estas instituições atuando de forma
totalmente irregular.

Além disso, essas instituições não possuem identidade, uma vez que nelas
podem se associar quaisquer interessados indistintamente, visto que
promovem oferta pública, além de se constituírem com a isenção de tributos,
culminando em flagrante burla na questão fiscal e de prestação de serviço (IOF,
IR, ISS, INSS, etc.), com concorrência desleal, nociva e predatória, em
detrimento de uma atividade regular e fortemente regulada.

As instituições financeiras que operam seguros são obrigadas a constituir
provisões técnicas, as quais garantem a sua solvabilidade, oferecendo
garantias para os compromissos assumidos, consoante os artigos 844 e 855,
do Decreto-Lei nº 73/66.

Com efeito, o CNSP determina que, para garantia de suas operações, as
sociedades seguradoras autorizadas a operar em seguros privados devem
constituir, mensalmente, diversas reservas matemáticas (provisões técnicas).
Essas reservas técnicas, ativos das sociedades seguradoras, são aplicados em
títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, com formação de poupança interna e
geração de rendas e empregos, devidamente registrados na SUSEP, e não
podem ser alienados sem a sua análise e aprovação.

A matéria relativa aos seguros privados é, portanto, extremamente regrada,
razão pela qual é regulada pelo Estado e depende de prévia e expressa
autorização outorgada pela Autarquia destinada a esse fim.

4 Art. 84. Para garantia de todas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras constituirão reservas técnicas, fundos especiais e
provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
5 Art. 85. Os bens garantidores das reservas técnicas, fundos e previsões serão registrados na SUSEP e não poderão ser alienados,
prometidos alienar ou de qualquer forma gravados em sua prévia e expressa autorização, sendo nulas de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.



Nesse sentido, as Sociedades Seguradoras deverão integralizar o capital social,
constituir reservas técnicas, submeter-se a rigorosa fiscalização por parte do
órgão fiscalizador, além de não poder exercer qualquer outra atividade
comercial ou industrial, nos termos dos artigos 36, 73 e 84, do Decreto-Lei nº
73, de 1966.

As associações, as cooperativas e os clubes de benefícios, por suas naturezas
jurídicas, estão em situação oposta às exigências legais para as Sociedades
Seguradoras, têm todas as benesses concedidas por lei, entretanto, com
desvirtuamento de finalidade, oferecendo produtos com elementos
característicos da atividade securitária, em flagrante violação e burla a lei de
regência, dentre os quais: mutualismo, risco, segurado, prêmio, indenização e
sinistro.

Assim, principalmente a forma jurídica de “associação” tem sido utilizada por
seus “diretores”, de forma simulada, na tentativa de se furtarem e não se
sujeitarem ao cumprimento da legislação de regência, além de estarem abertas
à participação de qualquer proprietário de veículo automotor.

Com essa larga possibilidade de participação, as associações vêm captando
recursos de terceiros sem a competente autorização para tal, além de prática
comercial abusiva, ilegal e incompatível com os princípios da boa-fé e da
equidade que devem nortear as relações de consumo (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor – CDC, art. 4º, III).

Ressalte-se que essa prática, proliferada em todo o território nacional, sem que
haja efetiva coibição da atuação, tem estimulado essas associações a
expandirem os seus negócios a outros tipos de coberturas securitárias
patrimoniais, além da “proteção veicular”, alargando, assim, o alcance de seus
propósitos ilegais.

Especificamente no caso de cobertura de automóvel, a forma simulada de
oferta da “proteção veicular” não é clara e induz o associado a contratar na
crença de estar aderindo a cobertura securitária regular.

Convém consignar, também, que o “contratante”, em geral hipossuficiente, não
possui a dimensão e o entendimento de que, nessa operação, ele não é um



consumidor e, portanto, e como tal, não goza das prerrogativas e proteções
estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por se tratar de
relação de associativismo.

A conduta dessas associações e cooperativas e seus administradores/gestores,
completamente à margem de toda a legislação, é de tamanha gravidade que
deve ser valorada negativamente pelo Estado sob os aspectos administrativo,
cível e criminal, já que atuando como entidade financeira, considerando, ainda,
que o Estado não pode se desincumbir do dever de zelar pela higidez do
sistema e pelos direitos dos segurados e beneficiários.

Resta cristalina a ilegalidade cometida por essas associações, cooperativas e
clubes de benefícios que comercializam “proteção veicular”, ou proteção
automotiva.

Considerando, assim, que essas associações e/ou cooperativas e clubes de
benefícios estão (i) violando e burlando a legislação vigente e as normas
estatais de regulação e de supervisão e, com isso, atuando totalmente à
margem da lei; (ii) que os seus administradores/gestores estão atuando de
forma voluntária e cientes de que estão praticando ilícitos de ordem civil,
administrativa, fiscal, previdenciária e criminal; (iii) que está caracterizada a
infração à lei em detrimento do consumidor; (iv) e, que não se pode
compactuar que a disciplina da personificação das sociedades seja aplicada
para a obtenção de resultados que ofendam os princípios maiores que
informam o Direito, em fraude à lei ou em abuso do direito, merecendo
repressão severa o exercício empresarial e associativo que desatende as leis
vigentes.

Respeitosamente, venho solicitar, como medidas protetivas e coercitivas, que
sejam tomadas providências urgentes e enérgicas que o caso requer, visando
investigar e analisar essa ação criminosa e os diversos impactos negativos e
perniciosos para a Sociedade e para a economia nacional.

Por fim, junta através da planilha anexa, uma relação de instituições que vem
praticando irregularmente a comercialização dos produtos de seguros,
conforme fundamentado alhures.



Certo de sua compreensão e do acolhimento do presente pedido fico à sua
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, sem prejuízo de serem
colacionados, oportunamente, outros elementos ao presente Ofício.

Porto Alegre, 21 de maio de 2019.

Atenciosamente,

____________________________________________
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS,
DE EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS E RESSEGUROS,

SAÚDE, CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINCOR-RS

CNPJ sob o n° 89.023.089/0001-15


