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Alterações no
Código de Trânsito

entram em vigor neste mês
Conheça algumas das principais mudanças previstas. Página 16.

Veja também:
Seguros de Responsabilidade Civil podem ficar
mais simples. Página 7
Veja como dar entrada de forma correta no
Seguro Dpvat. Página 10
Pandemia eleva número de brasileiros com
plano de saúde. Página 12
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Consegue imaginar?
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Consegue imaginar...
Quantos quilômetros rodou, após ganhar as ruas pela
primeira vez?
Consegue imaginar...
Quantas pessoas transportou durante toda sua existência?
Consegue imaginar...
Quando foi que parou aí, pela última vez?
Consegue imaginar...
Por que foi abandonado?
Consegue imaginar...
Se você fosse este carro?
Faria diferença se tivesse seguro de vida?
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E os meses vão passando… estamos em abril! A pandemia já
completou um ano e ainda damos braçadas nesse mar, sem enxergar
a margem! A vacina chega a conta-gotas.
Mas, apesar desta dura realidade, é preciso seguir adiante! Se
não der de um jeito, vai de outro. Mas o importante é continuar. Então, convido você a também fazer parte deste time.
Do time que sabe que, adiante, há terra firme. Que poderemos,
de novo, pisar no chão e dizer que conseguimos fazer a travessia
para um mundo melhor!
Que as experiências vividas possam, realmente, contribuir para o
aperfeiçoamento do ser humano sobre a Terra. Que as dores de quem
perdeu pessoas queridas se transformem em força para continuar . E
que aqueles que ficaram pelo caminho possam encontrar sua luz.
Helio Marques
Editor
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S E G U RO S

de responsabilidade
civil podem ficar
mais simples

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), que regulamenta o mercado
de seguros no Brasil, aprovou, em reunião
ordinária do Conselho Diretor, realizada no
mês de março, a abertura de consulta pública sobre a norma que revisa e consolida
as regras aplicáveis aos seguros de responsabilidade civil.
Segundo a autarquia a proposta é
dar continuidade ao processo de simplificação, flexibilização na elaboração de produtos e estímulo à inovação do mercado
de seguros.
A minuta de circular prevê a revogação de cinco normas que dispõem sobre o
segmento de responsabilidades, inclusive
estabelecendo o fim dos planos padronizados do seguro de responsabilidade civil
geral, que engessam a oferta de produtos.
A superintendente da Susep, So-

Especialista aponta pontos
positivos e negativos da minuta:
A advogada e especialista em
Seguro RCP, Thabata Najdek, do site
Venda Seguro, gravou um vídeo sobre
os pontos positivos e negativos da
minuta da Susep. Confira:

lange Vieira, explica que a medida é fundamental para permitir maior competição,
viabilizando a oferta de produtos mais
adequados às necessidades dos segurados.
“Com a maior liberdade para estruturação
dos produtos espera-se que as seguradoras
elaborem contratos mais simples, objetivos
e de fácil entendimento para seus clientes,
aumentando a oferta de produtos existentes
no mercado”, afirma.
O novo normativo adequa os seguros de responsabilidade civil aos avanços da
norma geral de seguros de danos (Circular
Susep nº 621/2021), simplificando as regras
específicas do segmento, dando continuidade ao processo de redução das amarras
regulatórias, possibilitando a diversificação
dos produtos, com o objetivo de expandir a
utilização destes seguros para proteção do
patrimônio dos cidadãos e das empresas.
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SEGUROS DE RCP TÊM APRESENTADO CRESCIMENTO
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As linhas de negócio de responsabilidade civil vêm registrando crescimento
contínuo nos últimos anos. Entre 2015 até
2020, houve crescimento nominal da ordem de 175%, com o segmento contabilizando total de R$ 2,6 bilhões de prêmios
de seguros em 2020.
O destaque vem sendo o ramo de
responsabilidade civil geral, com cerca de
R$ 1,2 bilhões em prêmios subscritos no
ano de 2020, seguido dos de responsabilidade civil para diretores e administradores, com R$ 920 milhões.
ACESSO MAIOR - A expectativa
também é que as mudanças propostas
colaborem com o desenvolvimento e crescimento do setor do Brasil, aumentando o
acesso ao seguro.
Dados da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que há significativo
espaço para crescimento do setor.
No final de 2020, os seguros de
responsabilidade civil somaram, em prêmios, aproximadamente R$ 2,6 bilhões,
o que representa 0,06% do PIB e apenas
3,3% dos prêmios de seguros de danos no
Brasil, enquanto, outros países sul-americanos apresentam números superiores.
Somente em 2019, Colômbia e
Uruguai já registravam prêmios de seguros
de danos equivalendo a 0,11% do PIB, e o
Equador, 0,07%. Em países mais desenvolvidos, como Austrália, Alemanha e EUA, os
números em relação ao PIB foram ainda
mais expressivos – respectivamente 0,31%,
0,34% e 0,63%, ou seja, entre 5 a 10 vezes
maior do que o verificado no Brasil.

A Consulta Pública nº 06/2021 ficará aberta até o dia 14 deste mês de
abril para receber sugestões dos cidadãos. Para acessá-la, clique aqui.
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Veja como dar
entrada de forma
correta no pedido
de indenização do

SEGURO
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No ano passado, cerca de 50% dos
pedidos devidos de indenização do Seguro
Dpvat foram pagos em até 10 dias, segundo a Seguradora Líder. Esse resultado,
segundo a empresa, foi resultado do investimento em diversas iniciativas ao longo
dos últimos anos para simplificar o acesso
e para conscientizar a população sobre
como dar entrada de forma correta.
E, pensando em facilitar a compreensão de vítimas e beneficiários de aciden-

DPVAT
tes ocorridos até 31/12/2020, veja quatro
dicas para dar entrada no Seguro Dpvat.
IMPORTANTE - Os acidentes ocorridos neste ano de 2021 não estão mais sob
responsabilidade da Seguradora Líder, mas
da Caixa Econômica Federal. Portanto, se
você ou um familiar sofreu um acidente este
ano deve entrar em contato com a CEF.
Reforçando, se o acidente foi até
31 de dezembro do ano passado, confira
essas dicas:

DI C A 0 1
O primeiro item fundamental é compreender a qual cobertura você
tem direito. Afinal, se você fizer a solicitação para a cobertura errada, seu processo será negado e terá que dar entrada em um novo
pedido, adiando cada vez mais o recebimento da indenização.
Se, por exemplo, você sofreu um acidente e está com algum
membro imobilizado ou com tipoia, não pode solicitar – ainda – o
seguro por Invalidez Permanente, já que esta cobertura é válida
apenas para quem já tem o laudo do médico informando a sequela
definitiva no membro. Mas, enquanto está em tratamento aguardando pelo laudo, a pessoa pode solicitar a cobertura por Reembolso de
Despesas Médicas para cobrir os gastos com remédios, consultas, entre outros.
E, depois, com o laudo em mãos, dar entrada no pedido por Invalidez Permanente.

DI C A 0 2
O segundo passo é preencher o formulário do “Pedido do Seguro DVPAT”, que centraliza as principais informações das vítimas de acidentes de trânsito e seus beneficiários
para as três coberturas do Seguro - morte, invalidez permanente (parcial ou total) e despesas médicas (DAMS). Lembre-se de incluir as informações corretamente em cada campo.
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• Logo na primeira linha, você precisará informar a cobertura solicitada;
• Na segunda linha, preencher exclusivamente com os dados da
vítima (se for a primeira vez que você dá entrada, deixe “Nº do
Sinistro” em branco);
• Dos números 5 ao 16 e nos números 20 e 21, preencha com os
dados de quem vai receber o seguro (seja a vítima ou o beneficiário);
• De 17 a 19, só preencha caso a vítima ou o beneficiário – ou seja,
a pessoa que irá receber o Dpvat – for menor de idade;
• O item 22 é válido exclusivamente para a cobertura por Invalidez
Permanente, nos casos em que o beneficiário não possui o laudo do IML.
Lembre-se: se este não for o seu caso, deixe o campo em branco;
• Os itens 23 ao 33 são para preenchimento exclusivo do beneficiário que estiver dando entrada na
cobertura por morte. Mais uma vez: se este não é o seu caso, não preencha nenhum destes campos;
• Os números do 34 ao 37 são para preenchimento apenas em caso de beneficiário não alfabetizado. Caso você seja alfabetizado, deixe os referidos campos sem serem preenchidos;
• O box de “testemunhas” (itens 38 e 39) só devem ser preenchidos em dois casos: em solicitação
do Dpvat na cobertura por morte ou se o beneficiário não for alfabetizado. Nos demais casos, estes
campos devem ficar em branco;
• Ao final, não se esqueça de incluir a data e o local (cidade/estado) do seu pedido e assinar no
campo devido – seja você o próprio beneficiário (item 41), o representante legal (item 42) ou um
procurador que está solicitando em nome de um beneficiário (item 43).

DICA 03
Em terceiro lugar, é preciso reunir as documentações completas para
a cobertura solicitada. Para qualquer uma das três – Morte, Invalidez
ou DAMS – você precisará apresentar o boletim de ocorrência
do acidente, mais conhecido como B.O; o CPF e o RG da vítima
e do beneficiário, caso não sejam a mesma pessoa; e o Formulário do Pedido do Seguro Dpvat. Além disso, há documentos específicos para cada uma das coberturas. A lista
completa está disponível nos seguintes links:
•
Indenização por Morte;
•
Indenização por Invalides Permanente;
•
Reembolso de Despesas Médicas.

DI C A 0 4
A quarta e última orientação é: dê entrada no seu pedido em
um dos canais oficiais da Seguradora Líder. É um processo
100% gratuito e você pode fazer sozinho.
Para fazer a solicitação da indenização, basta ir a um dos
Pontos de Atendimento autorizados. A lista completa está
disponível aqui. Ou, então, você pode fazer o pedido de forma 100% remota pelo aplicativo Seguro Dpvat, da Seguradora
Líder, disponível para iOS e Android.
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Pandemia eleva número
de brasileiros com
plano de saúde
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O setor de saúde suplementar registrava queda desde 2015. Em 2020,
com a pandemia, fechou no maior patamar dos últimos três anos.
O aumento da preocupação dos brasileiros com a saúde fez subir a
demanda deste mercado no último ano.
É o que mostram os dados recentes do Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS): no total, são 47,5 milhões de usuários de planos e 555
mil novos beneficiários com contratações no último ano.
		
O aumento da procura por assistência privada levou o setor
ao maior patamar registrado desde 2017. Anteriormente, o cenário
era de queda, ano a ano. Mesmo com o crescimento, apenas
24,5% da população brasileira têm plano de saúde.
O acesso ao sistema de saúde privado, inclusive,
é uma aspiração dos brasileiros. De acordo com pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pelo IESS,
o serviço é o terceiro maior desejo de consumo da
população nacional, ficando atrás apenas de educação e da casa própria.
		
Um ano após a descoberta do primeiro
caso de infecção pelo novo coronavírus no país, a
busca por maior segurança em saúde, tanto em
atendimento médico quanto em tratamento, se
reflete no crescimento do setor, uma vez que
planos de saúde figuram como uma forma de
atingir esse objetivo.

Entenda as diferenças entre
plano individual e coletivo
Com centenas de opções de operadoras e diferentes modalidades, há
algumas dúvidas sobre qual atende
melhor a necessidade individual do
beneficiário.
Ao contratar um plano de saúde, o consumidor poderá escolher
entre ter um plano individual ou
familiar, com contrato assinado
diretamente entre a pessoa e
a operadora, ou coletivo, este
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firmado com uma empresa (empresarial) ou
associação de caráter profissional (por adesão), aos quais o consumidor esteja vinculado.
E, na prática, qual a diferença entre
eles para o consumidor? O valor dos reajustes é um fator que chama atenção na hora
da escolha. Na modalidade individual, esse
índice é estipulado pela ANS, ou seja, a porcentagem é definida pelo órgão regulador.
Já nos planos coletivos, o dado é calculado pela operadora com base na sinistralidade registrada no período. Assim, os valores
podem ser superiores àqueles determinados
pela agência e variam entre os clientes, chegando a ser quase o dobro. Para o exercício
2019/2020, por exemplo, o estipulado pela
ANS para individuais foi de 8,14%, enquanto a
expectativa para coletivos ultrapassa os 15%.

Para contratação de um plano coletivo, é necessário algum vínculo com pessoa
jurídica, ou seja, é feito para um CNPJ. Assim,
os que tiverem interesse nessa contratação
devem possuir uma empresa, ser trabalhador
com vínculo empregatício ou fazer parte de
alguma associação ou sindicato. A modalidade individual, por sua vez, requer apenas o
CPF do interessado.
Ainda, há diferenças quanto ao
cancelamento. Planos de saúde individuais
não podem ter os serviços suspensos por
decisão da operadora. Esses só podem ser
cancelados por fraude ou inadimplência
superior a 60 dias. Quanto aos coletivos,
a empresa contratada pode suspender a
cobertura unilateralmente, sem participação
do beneficiário.

VEJA 3 DICAS PARA ESCOLHER
O MELHOR PLANO DE SAÚDE
Com todas as variantes em regulamentação e opções disponíveis no mercado, vale ficar alerta a alguns pontos principais, para decidir aquele que melhor
atenderá suas necessidades:
• REDE CREDENCIADA: o consumidor deve avaliar em quais unidades de saúde o consumidor terá atendimento. É importante verificar também a qualidade da
rede credenciada e dos serviços prestados, pensando no melhor custo benefício.
• REGULAMENTAÇÃO E CONTRATO: no site da ANS é possível consultar
as normas que as operadoras devem seguir, incluindo questões como valor de reajuste e cancelamento. É necessário também verificar se esses e outros pontos no
contrato estão em conformidade com as leis vigentes, evitando surpresas, como
suspensão de serviços sem aviso prévio.
• VERIFIQUE A MODALIDADE: entenda com seu corretor ou operadora
qual modalidade está sendo negociada. Por vezes, coletivos por adesão podem
ser oferecidos como plano individual. Como há diferença de regulamentação entre
eles, o consumidor deve permanecer atento para contratar aquela que melhor
atende ao que procura.
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Veja alimentos
que podem
PREJUDICAR
o seu pet
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A Páscoa já passou e você pode ter tido
algum problema com seu animalzinho de estimação, principalmente se for um cachorrinho.
É que  entre as tradições desse dia festivo está
o consumo de diversos pratos - como a tradicional bacalhoada - e também o protagonista
da comemoração: ovos de chocolate. Porém,
todas essas delícias são uma verdadeira ameaça para a saúde dos pets.
Por isso, os tutores precisam ter cuidado redobrado com os gatos e cães durante

todas as festas para que eles não sejam prejudicados, afinal, grande parte desses alimentos
podem ser tóxicos para os pets.
Alguns alimentos podem ser prejudiciais para a saúde e bem-estar dos nossos
melhores amigos. Confira, abaixo, orientações
da Dra. Natália Lopes, Médica-Veterinária e
Gerente de Comunicação Científica da Royal
Canin Brasil, sobre alimentos vilões para os
pets e, dicas de como o tutor deve proceder
caso tenha algum problema com seu animal.

C H O CO L AT E
A teobromina, substância presente no cacau (em maior concentração nos
chocolates do tipo amargo e de preparo culinário), pode causar intoxicação quando
consumida mesmo em pequenas quantidades, acarretando vômito, diarreia, agitação, arritmia cardíaca, espasmos musculares e convulsões, podendo levar à morte.

AL H O E C EB O L A
Há muitos anos é conhecida a sensibilidade dos cães e gatos ao alho e à cebola,
sejam crus, cozidos ou desidratados. Essas substâncias provocam alterações nas hemácias (células sanguíneas) dos pets, levando-as à ruptura e, consequentemente, à anemia.
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UVAS PASSAS
Essas frutas são saudáveis para os seres humanos, mas são tóxicas para os pets.
Por exemplo, cães acometidos pela intoxicação de uvas ou passas, normalmente, apresentam dores gastrintestinais seguidas por insuficiência renal aguda. Os sinais iniciais
de toxicidade neste caso são vômito, seguido por letargia, anorexia, diarreia, dor abdominal, ataxia e fraqueza, que podem aparecer nas primeiras 5-6 horas após a ingestão.

N OZES E S EMENT E S
Embora elas possam parecer saudáveis, evite, por exemplo, oferecer nozes ao
pet. O tamanho delas representa um perigo de asfixia e elas possuem muita gordura,
o que pode desencadear um mal-estar estomacal no animal.

LEI T E,C REME E QU EI J O
À medida que os pets atingem a idade adulta, a capacidade de digerir laticínios diminui conforme faltam as enzimas para isso. Isso significa que eles podem
apresentar sinais de intolerância à lactose caso acabem ingerindo leite, creme ou
queijo, como vômitos, diarreia e um mal-estar estomacal.

ALIMENTOS F RI TOS
Alimentos fritos e gordurosos podem ser ruins para os pets. Os altamente
gordurosos podem causar mal-estar estomacal e também favorecer o surgimento de
pancreatite. Além disso, o consumo regular desses alimentos pode levar à obesidade
e problemas de saúde relacionados.

AD O Ç ANT E
Para pets, xilitol é tóxico. É importante manter produtos que contenham o
composto longe do alcance do animal para que ele não o consuma nem, mesmo,
acidentalmente.
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Alterações no
Código de Trânsito
entram em vigor neste mês
Entram em vigor neste mês de abril as novas alterações no Código de Trânsito
Brasileiro. Conheça algumas das principais mudanças previstas.
MUDA VALIDADE DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO
A validade da CNH dependerá da idade do condutor:
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Condutor com até 49 anos, a CNH valerá por 10 anos;
Condutor com mais de 49 anos e com até 69 anos, a 		
           CNH  valerá por 5 anos:
> Condutor com mais de 69 anos, a CNH valerá por 3 anos.
>
>

VEJA COMO FICAM AS PONTUAÇÕES DA CNH

				
O limite de pontos na Carteira será diferente. No período de 12
		
meses, a soma da pontuação até o limite gera a suspensão do direito
de dirigir. Saiba quais serão os novos limites de pontuação:
		
> Até 20 pontos, se houver 2 ou mais infrações gravíssimas, no período de 12 meses;
> Até 30 pontos, se houver apenas 1 infração gravíssima, no período de 12 meses;
> Até 40 pontos, se não houver infrações gravíssimas, no período de 12 meses.
O QUE MUDA EM RELAÇÃO AO USO DO FAROL
Ligar o farol durante o dia será obrigatório nas seguintes situações:
>
    Quando
transitar em túneis, sob chuva, neblina ou cerração;
> Nas rodovias de pista simples, fora do perímetro urbano;
> Para os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando
circularem em faixas ou pistas exclusivas;
> Para motocicletas, motonetas e ciclomotores;
> A multa por descumprir essa obrigação gera 4 pontos na carteira
e tem um valor de R$ 130,16.
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DEFESA PRÉVIA DAS PENALIDADES TAMBÉM TEM ALTERAÇÕES
		
O prazo para apresentar a Defesa Prévia será de,
no mínimo, 30 dias, contados da expedição da notificação. Mesmo que a Defesa prévia seja indeferida, o órgão
de trânsito terá um prazo máximo de 180 dias, contados
desde o dia da infração, para gerar a cobrança da multa.
O descumprimento deste prazo implicará decadência do
direito de aplicar multa.
VEJA O QUE MUDA COM RELAÇÃO AO USO DA CADEIRINHA
Crianças com idade inferior a 10 anos que tenham
altura inferior a 1,45 m deverão ser transportadas no
banco traseiro, em (cadeirinha) dispositivo de segurança
adequado ao peso, altura e idade.
A multa por descumprir essa obrigação será gravíssima, suspenderá o direito de dirigir, tem como medida
administrativa a retenção do veículo e recolhimento do
documento de habilitação, além de uma penalidade de R$
293,47, com 7 pontos na carteira.
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Confira AQUI todas as mudanças previstas.
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ANS disponibiliza novos serviços
a usuários de planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou 17 novos
serviços no portal único do governo federal (www.gov.br). O projeto contribui ainda
para desburocratizar os serviços prestados
pela reguladora, reduzir o tempo médio de
espera dos usuários e implementar tecnologias que otimizem a jornada do usuário.
VEJA ALGUNS DOS NOVOS SERVIÇOS:
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   Acessar publicações da Biblioteca ANS:
Disponibilidade de material e bibliografia
na área de saúde suplementar, muitas delas
com acesso 100% digital;
Atender operadoras de planos de saúde para dúvidas relacionadas ao Portal
Operadoras;
   Denunciar práticas irregulares verificadas
no relacionamento entre operadoras de
planos privados de assistência à saúde e
prestadores de serviço de saúde;
Esclarecer dúvidas referentes à saúde
suplementar: Atendimento e tratamento de
solicitações de informações recebidas por
meio da central de relacionamento (Disque
ANS), de formulário eletrônico (WEB), por
via postal e atendimento presencial dos núcleos da Agência existentes em 12 cidades;

Gerenciamento de usuários de operadora
de plano de saúde: Permite que as operadoras de planos de saúde criem, excluam ou
alterem usuários;
   Obter certidão emitida pela ANS: Mediante solicitação, a ANS poderá expedir certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações;
Solicitar informações à assessoria de imprensa da ANS: Por meio desse serviço, o usuário poderá obter informações e/ou solicitar
entrevista com porta-voz da ANS para divulgações de cunho jornalístico/comunicação;
   Solicitar reunião com a ANS: Mediante
solicitação, poderá ser concedida audiência
a particular por agente público em exercício
na ANS, para tratar de assuntos relativos às
suas atribuições regimentais.

VEJA COMO FAZER O ACESSO
Para acessar todos os serviços da ANS no portal único do Governo Federal o
usuário deverá clicar no menu “Governo do Brasil”, “Serviços”, “Buscar serviços por”,
“Órgãos”. Na listagem de órgãos, acessar “Agência Nacional de Saúde Suplementar”.
Outra forma de acesso é recorrer à opção “Mapa do site”, que dá uma visão
geral dos assuntos tratados e contribui para o direcionamento ao serviço desejado.
Uma terceira possibilidade é clicar na opção “Serviços” e depois “Buscar serviços por
órgão” - clique aqui.
Com relação ao processo de funcionamento das solicitações, ao clicar na
ação desejada aparecem as seguintes informações para o cidadão: o que é o serviço,
quem pode utilizar o serviço, etapas para a realização e outras considerações. Essa
estrutura é intuitiva e contribui para a usabilidade da ferramenta.
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Setor de seguros cresce
3,6% em janeiro
O editorial que integra a edição 39
da Conjuntura CNseg, publicação da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg),
o setor arrecadou R$ 24,4 bilhões em janeiro passado. Na comparação com o mesmo
mês de 2020, a métrica mais adequada de
aferir a tendência, o setor apresentou evolução de 3,6% em janeiro de 2021.
Foi um crescimento importante,
porque se deu sobre uma base alta, já que
em janeiro de 2020 o crescimento foi de
17,6, em relação ao mesmo mês do ano
anterior. “O primeiro trimestre deste ano
sozinho não será capaz de indicar a capacidade de recuperação setorial. Os efeitos
econômicos e de expectativas da PEC Emergencial serão decisivos”, ressalta Marcio
Coriolano, presidente da CNseg.
As maiores contribuições partiram
do segmento de Danos e Responsabilidades, com alta de 10,4% sobre janeiro de
2020, ao passo que o segmento de Cobertura de Pessoas avançou 1,4%. Os Títulos
de Capitalização tiveram receitas reduzidas em 1,5%.
Em termos de arrecadação absoluta, os destaques do mês foram Planos de
Vida Risco (R$ 3,7 bi no mês, crescimento
de 5,3%); Patrimonial (R$ 1,4 bi no mês,
17,1% maior); Rural (R$ 442 milhões, incremento de 22,5%); Habitacional (R$ 404
milhões, 11%); Transportes (R$ 363 milhões, 17,5%); e Marítimos e Aeronáuticos
(R$ 124 milhões, 90,8%).
“Todos eles são ramos que tiveram
desempenho consistente no ano de 2020,
revelando as preferências prioritárias dos
consumidores em torno de proteção da
vida, proteção e investimento nas residências, mobilidade das cargas transportadas”,
observa Coriolano. Na ótica de 12 meses
móveis (até janeiro 2021 sobre até janeiro
de 2020) , a taxa situou-se em 0,3% de alta.

Seguro. Cobertura de danos para
furto qualificado e exclusão para
furto simples. Falta de clareza ao
consumidor. Abusividade.
É recorrente o conflito de interesses entre seguradora e segurado (consumidor) quando se trata de
interpretar a cobertura para furto em seguro de danos.
Via de regra as seguradoras negam cobertura, classificando a ocorrência como decorrente de furto simples
(não raro, com “respaldo” em cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos de difícil entendimento).
O STJ uniformizou o seu entendimento a
respeito recentemente, destacando que “diante da
ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples,
bem como a precariedade da informação oferecida
ao segurado, associado ao fato de que as cláusulas
pré-estabelecidas em contratos de adesão devem
ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em
razão disso, devida a indenização securitária”.
Ou seja, a indenização deve ser paga ao segurado consumidor quando a cláusula securitária que
garante a proteção do patrimônio do segurado apenas
contra o furto qualificado não esclarece devidamente o
significado e o alcance do termo “qualificado”.
Os artigos 6º, inciso III, e 54, § 4º, do Código
de Defesa do Consumidor, estabelecem ser d
 ireito
do consumidor a informação plena do objeto do
contrato, garantindo-lhe não somente uma clareza
física das cláusulas limitativas, mas, sobretudo, clareza
semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo
sentido, máxime quando envolve
termos técnico-jurídicos.

19

Luiz Carlos Checozzi
é do escritório
Checozzi & Advogados
Associados, especializado
em seguros.
Mais informações em
www.checozzi.adv.br
Tel 41 3024-0571

REVISTA SEGURO É SEGURO

Desconfie de ligações ou mensagens informando
que tem valor a receber de seguro
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Diariamente ocorrem golpes via telefone, whatsapp ou e-mail onde o criminoso informa que
existem valores ou premiações a receber. Se receber uma ligação ou mensagem falando que você
tem uma quantia a receber de seguro, desconfie. A chance de ser fraude é alta e, por isso, é importante tomar alguns cuidados:
• Jamais deposite dinheiro após receber uma
ligação ou mensagem desse tipo;
• Nunca informe seus dados pessoais durante
a ligação;
• Não digite números de documentos e nem
senhas durante esse contato;
• Ainda que o interlocutor saiba alguns dos
seus dados pessoais, desconfie. O roubo de
dados é um crime frequente.
• Não abra e-mails ou clique em links suspeitos;
• Se você possui algum contrato de seguro,
consulte o seu corretor de seguros ou sua
seguradora para saber detalhes do seu plano
e evitar golpes.

Cuidado para não cair no golpe do carro quebrado
O estelionatário se passa por parente ou
conhecido da vítima, dizendo que está com o
carro quebrado e que precisa de dinheiro para o
guincho ou para pagar o mecânico. Acreditando
que o parente ou conhecido está com dificuldades, a vítima realiza o depósito bancário ou ainda
coloca crédito de celular para supostamente
realizar contato com a seguradora.

Estelionatários pedem confirmação de dados. Cuidado!
O estelionatário liga para a vítima
passando-se por funcionário de determinada
empresa, dizendo que precisa que a vítima
confirme alguns dados para fins de atualização
do sistema. A vítima passa os dados e o estelionatário os utiliza para transações comerciais
em nome da vítima. Dica para não cair neste
golpe: nunca passe seus dados por telefone.
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Golpe do envelope vazio.
Não caia neste velho truque
Típico golpe realizado em transações
comerciais, como na compra e venda de
produtos (por exemplo, carros e celulares). O
estelionatário faz a compra de determinado
produto, realizando o pagamento via depósito
em um envelope sem o dinheiro. Ele apresenta o suposto comprovante de pagamento, a
vítima entrega o produto, descobrindo mais
tarde que sofreu um golpe.

Não caia no golpe de
mensagens pelo celular
A vítima recebe mensagens de celular informando que ganhou um prêmio. Ela entra em
contato com o número e acaba colocando crédito para algum número de celular ou mesmo
depositando dinheiro em determinada conta.
Os estelionatários também utilizam nomes de
programas de televisão para enganar as vítimas.

Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Paraná.
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Tabela Fipe pode prejudicar na compra e venda de usados
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A imprensa divulgou em março que corretores de seguros têm reclamado que a Tabela Fipe
não está acompanhando mais a rápida valorização
dos veículos usados. Essa tabela serve de referência
para as indenizações de sinistros de seguros de automóveis com perda total para a modalidade valor
de mercado referenciado (VMR).
Assim, a defasagem acaba se refletindo nos
valores das indenizações e muitos segurados são
prejudicados, pois não conseguem comprar um
veículo para repor sua perda.
O problema é que, segundo as reportagens,
a tabela de março, por exemplo, reflete o que ocorreu em média ponderada até o dia 15 de fevereiro.
Com isso, a defasagem pode chegar aos 15%.

Instituições pedem medidas à ANS
para reduzir valores de planos de saúde
O jornal O Globo divulgou em março que
integrantes da Defensoria Pública de São Paulo, do
MP de Minas Gerais, do Procon de Pernambuco e do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
enviaram um ofício à ANS pedindo que a agência
apresente, em 15 dias, um plano para reduzir os impactos do aumento nos preços dos planos de saúde
no bolso dos consumidores. As informações são do
jornal O Globo, em matéria publicada dia 25/03.
Os reajustes de 2020 no valor dos planos
de saúde foram suspensos por conta da pandemia,
mas cobrados a partir de janeiro, se acumularam
com o aumento já previsto em 2021 e geraram forte impacto ao consumidor, segundo as instituições
que assinam o documento.
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Nosso objetivo é popularizar
o mercado de seguros!
Nossa proposta consiste em levar informações de forma
clara para que mais pessoas se conscientizem da importância de
segurar seus bens mais preciosos.

Seguro é Seguro!
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Por que ter seguro
é importante?

Seguro náutico
protege embarcações
de diversos tipos
O Brasil tem um litoral com mais de 7 mil quilômetros de extensão. Tudo
isso impulsiona o mercado do seguro náutico, principalmente para embarcações
de esporte/recreio, como barcos, lanchas, veleiros, iates e jet skis. Página 10.

Neste mês de março, dedicado às mulheres, ouvimos três delas para
saber como o seguro fez diferença em suas vidas, quando o imprevisto
decidiu aparecer. Página 7.
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Veja também:

Veja também:

Seguradoras já podem oferecer
combos de seguros. Página 10

Combustível adulterado pode danificar o motor do
seu carro. E o seguro não paga. Página 8

Completamos nosso primeiro
aniversário. Página 12

Tire suas dúvidas sobre os reajustes dos planos de
saúde. Página 14

Seguro bike oferta serviços de
assistências. Página 16

Caixa assume gestão do Seguro Dpvat. Página 18
Arábia Saudita anuncia criação de cidade ecológica,
sem carros. Página 24
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Veja dois golpes do seguro aplicados no Brasil e exterior. Página 22
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