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PREMIADA

Maioria dos riscos possíveis
de inundação não tem seguro
Tem sido cada vez mais frequente na imprensa a divulgação de notícias
relacionadas a enchentes e inundações, chuvas torrenciais e, infelizmente,
prejuízos financeiros e mortes. Tanto no Brasil, como no mundo.
Segundo o Swiss Re Institute, que aproveita a experiência da resseguradora
Swiss Re para desenvolver pesquisas orientadas, inundações extremas provocaram
grandes perdas em 2021 e 75% dos riscos de inundação permanecem sem seguro,
em diversas partes do mundo. Página 18.

Veja também:
- STJ decide que amante não pode ser beneficiário de seguro de vida. Pág. 17;
- Confira o artigo do advogado Luiz Carlos Checozzi sobre o prazo prescricional
da cobrança judicial da indenização do seguro. Pág. 19;
- Veja algumas dicas de segurança para você ficar sempre seguro. Página 20.
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Quem ama, protege!
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Nesta edição trazemos mais algumas importantes matérias
sobre como o seguro é responsável por proteger não só pessoas,
mas famílias inteiras, empresas, instituições e organizações.
Para se ter ideia, o valor dos prêmios, o montante que o segurado paga às seguradoras para ficar protegido, cresceu 6% na
América Latina, em 2021, atingindo a cifra de US$ 137,8 bilhões.
O crescimento se deu após uma queda de 15% no ano
anterior, segundo o Relatório Estatístico do Mercado Segurador
da América Latina, divulgado pela Federação Interamericana de
Empresas de Seguros (Fides) este mês.
O Brasil lidera o ranking, com 42,93% do total dos prêmios,
seguido pelo México, com 22,40%, e a Argentina, com 8,93%. Já
no cálculo de prêmio per capita, o Brasil se encontra na 5ª posição, depois de Chile (em 1º lugar), Uruguai, Panamá e Costa Rica.
A publicação também informa que o crescimento dos prêmios de seguros no Brasil, em 2021, foi de 5%, após uma queda
de 23% em 2020.
Não deixe de ler nossas matérias. Elas foram produzidas
para você!
Helio Marques
Editor
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Nos siga nas redes sociais!
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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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ANS suspende negociação entre as
operadoras de saúde Amil e APS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou no último dia 6 que
a Amil e APS têm até o próximo dia 18 para
se manifestar sobre a medida cautelar que
determinou a suspensão da venda entre
as operadoras. A medida ainda delegou a
responsabilidade pelas carteiras de planos
individuais e familiares à Amil.
Após esse prazo, a ANS decidirá em
definitivo se anula a autorização concedida
para a transferência de carteira e se adotará
novas medidas em relação à Amil e à APS.
Em caso de dúvidas ou registro de
reclamações, os consumidores deverão
entrar em contato com os canais de atendimento da ANS, informando na reclamação
que são beneficiários vinculados à carteira
transferida pela Amil para a APS:
· Disque ANS (0800 701 9656): atendimento telefônico gratuito, de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 20h, exceto feriados nacionais.
· Central de atendimento para deficientes auditivos: 0800 021 2105.
· Formulário eletrônico Fale
Conosco na Central de Atendimento ao Consumidor.
A ANS
afirmou
que a decisão de suspender
a venda e transferir a
responsabilidade das carteiras à Amil ocorreu após a análise da documentação requisitada às
operadoras.
A Amil informou, em nota divulgada logo após a decisão da ANS, que irá se

manifestar tão logo seja comunicada oficialmente pela ANS e tenha acesso à avaliação
realizada pelo órgão.
A Seferin & Coelho, Fiord Capital e
Henning von Koss, candidatos a compradores das quotas da APS, afirmaram, também em comunicado, que a negociação da
transação de compra das quotas “prevê um
aporte superior a R$ 2,3 bilhões em forma de
caixa disponível de forma imediata na APS”.
Além disso, eles garantem que também são
somadas “as possíveis receitas financeiras
desse capital e as mensalidades pagas mensalmente pelos beneficiários, que somam R$
3 bilhões ao ano”.
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Bancos priorizarão este ano

segurança cibernética e inteligência artificial
para ficarem mais seguros

10

Tecnologias voltadas à segurança
cibernética e Inteligência Artificial (IA) estão
no topo das prioridades em investimentos
em tecnologia para 100% dos bancos. Os
dados fazem parte de pesquisa desenvovida pela Federação dos Bancos (Febraban),
realizada pela Deloitte.
O levantamento, que a partir deste
ano será divulgado em três fases, revela,
ainda, que para 78% dos bancos a análise
e a exploração dos dados obtidos via Open
Finance, sistema que cria modelos de negócios digitais com o uso de APIs (sigla em
inglês para interfaces de programação de
aplicativos), são uma prioridade neste ano,
ao lado da transformação cultural das instituições financeiras.
A pesquisa chega à sua 30ª edição
e, neste primeiro volume, destaca qual é a
agenda e quais são os investimentos prioritários dos bancos brasileiros em tecnologia

em 2022. A segunda etapa irá revelar e detalhar os investimentos feitos em tecnologia
pelos bancos em 2021; na terceira parte
será divulgado um raio-x das transações
bancárias feitas pelos brasileiros no ano
passado.
Participaram da parte quantitativa
deste primeiro volume do levantamento
24 bancos, que correspondem a 90% dos
ativos bancários do Brasil; 34 executivos
atuantes na área de tecnologia bancária de
18 bancos concederam as entrevistas para a
parte qualitativa.
Com as transações cada vez mais
digitais, as temáticas da cibersegurança e
da segurança da informação atraem olhares significativos das instituições financeiras. Anualmente, os bancos investem, em
média, cerca de 10% de seu orçamento de
tecnologia da informação (TI) à segurança
cibernética -- valor que pode ser estimado
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em R$ 2,5 bilhões.
“Não iniciamos ontem. Foram os
bancos brasileiros, e não as fintechs ou as
startups, que, ao longo das últimas três décadas, estiveram e continuam na vanguarda
da tecnologia bancária mundial. Ser digital,
inovador e moderno, e sobretudo seguro e
confiável, sempre esteve no DNA dos bancos. Não transigimos com isso”, afirma Isaac
Sidney, presidente da Febraban.
“A infraestrutura bancária no Brasil é
uma das maiores do mundo, capaz de suportar mais de 100 bilhões de transações a
cada ano com segurança. Os bancos contam
com o que há de mais moderno em relação
à segurança cibernética e prevenção a fraudes e usam tecnologias de ponta em processos de prevenção de riscos para que milhões
de pessoas continuem fazendo suas operações financeiras do dia a dia com comodidade e tranquilidade, sem precisarem sair de
suas casas”, complementa Isaac Sidney.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - Ao
lado da cibersegurança e da segurança da
informação, outra prioridade apontada na
pesquisa, a Inteligência Artificial revoluciona os serviços bancários e está aproximando os bancos de seus clientes, permitindo
que o atendimento fique cada vez mais
personalizado e consultivo. Todas as instituições participantes esperam aumentar
seus investimentos neste ano nessa área.
As aplicações de IA são usadas em
interações para aprimorar a experiência
do cliente nos canais digitais, por meio
dos chatbots e assistentes virtuais. Aqui,
os robôs são dotados da capacidade de
“pensar” como seres humanos, o que inclui
tomar decisões a partir do cruzamento de
dados. Com isso, ajudam a tirar dúvidas,
fornecer informações, auxiliar em consultas e até sugerir investimentos.
A tecnologia também
tem sido muito usada
pelos bancos na parte de
crédito e de cobrança e no
processamento de regras para

controle de acesso e em sistemas antifraude.
Os robôs não são apenas assistentes
virtuais que ajudam clientes em suas operações, mas também atuam nos bastidores das
instituições financeiras. Segundo a pesquisa,
a eficiência operacional sempre estará na
agenda dos bancos, por isso a automação
é relevante. A simplificação e a redefinição
de processos tradicionais via automação ou
robotização podem levar a ganhos de eficiência e de controle e segurança.
TECNOLOGIAS - Outras tecnologias as quais os investimentos também
deverão ser ampliados ao longo deste ano
são Cloud Pública (94%), Big Data (94%),
Process Mining (78%), Internet das Coisas
(75%), Blockchain (67%) e Computação
Quântica (50%).
“Investimentos robustos em tecnologias de ponta proporcionam a criação de
produtos e soluções bancárias inovadores
para o mercado. Iremos continuar ajudando o
cliente na inclusão digital para ele ter, de forma ininterrupta, acesso a serviços com mais
eficiência e maior valor agregado”, afirma
Rodrigo Mulinari, diretor setorial de Tecnologia e Automação Bancária da Febrabran.
Confira a primeira parte da pesquisa
neste link.
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Artigo

Dever de informação
no contrato de seguro
- Graziela Vellasco -

O contrato de seguro é aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (artigo 757 do Código Civil) .
O contrato de seguro é um contrato típico e, apesar de regulado pelo Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor insere a relação securitária entre as
de consumo, conforme artigo 3º § 2°, que diz “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária...”
O dever de informar tem uma importância fundamental no contrato de
seguro e é imposto a ambas as partes.
Segundo o artigo 765 do Código Civil, o segurado e o segurador são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e
veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele
concernentes.
Dessa maneira, a seguradora precisa confiar nas informações prestadas
pelo segurado para avaliar o risco, estabelecer o valor do prêmio, emitir a apólice
e suas condições, ou até mesmo, recusar a proposta.
A operação de seguros segue uma série de regras técnicas que viabilizam
a avaliação dos riscos, quando o segurado omite informações ou relata fatos não
verdadeiros, isso causa um desequilíbrio na relação contratual, sendo a taxação do
prêmio desproporcional ao risco assumido pela seguradora.
Essa conduta afeta diretamente o fundo comum e obriga a seguradora a
suportar com pagamentos superiores a sua capacidade técnica, podendo acarretar
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a insolvência da seguradora.
O dever de informação também deve estar presente na execução do
contrato, assim havendo qualquer alteração no decorrer do contrato que mude
o risco, o segurado deve informar imediatamente a seguradora.
Conforme mencionado, o Código de Defesa do Consumidor insere a
relação securitária entre as de consumo e determina em se artigo 6º como
sendo direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada sobre
diferentes produtos e serviços, como a especificação correta de quantidade,
as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes e o preço,
incluindo os eventuais riscos que tais produtos ou serviços possam causar.
Desta forma, é direito básico do consumidor a transparência na relação
contratual, bem como o repasse de todas as informações necessárias para o
bom andamento do contrato.
A seguradora deve observar a clareza e a transparência em seus clausulados
de modo que o consumidor comum possa entender aquilo que está contratado.
Os riscos excluídos devem constar nas condições gerais com letras legíveis e de forma objetiva, específica e inequívoca, de modo a não suscitar dúvidas sobre seu alcance.
A previsão de exclusão de risco não fere os direitos do consumidor, pois
está em consonância com a função da operação de seguro e por isso é admissível pela lei consumerista ,lembrando que o clausulado exige por parte da seguradora protocolo perante o órgão regulador, para prévia aprovação.
A informação fornecida com a mais estrita boa-fé e veracidade dissipam
dúvidas e incertezas, atingindo a função social do contrato de seguro.
Podemos citar como exemplo da importância da informação no contrato
de seguro de vida.
O segurado deve responder o questionário da proposta com veracidade dando oportunidade para a seguradora de avaliar se há doença pré-existente ou não.
A seguradora entendendo necessário, poderá solicitar exames médicos
antes da contratação para avaliar o risco.
Veja que recentemente o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula
609 que diz;
Súmula 609: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Nesse caso, a seguradora apenas terá ciência da doença para solicitação
de exames se o segurado informar com veracidade a sua condição de saúde.
Havendo omissão intencional do proponente/segurado na contratação
do seguro, este terá a sanção civil prevista no artigo 766 do Código Civil.
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“Se o segurado fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que
possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à
garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.”
Nesse sentido, seguem alguns entendimentos jurisprudenciais;
“SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. DOENÇA PREEXISTENTE NEGATIVA DE
COBERTURA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. Uma vez demonstrado pela prova documental e testemunhal que a segurada era portadora de moléstia gravíssima, - câncer
uterino, há pouco extirpado -, quando da contratação do seguro, e tendo tal fato
omitido ao preencher o cartão-proposta, justificada se mostra a recusa da seguradora ao pagamento da indenização perseguida. A omissão falsa ou a omissão
intencional são inadmissíveis no contrato de seguro porque afastam o próprio
risco, a álea, que é elemento essencial desse contrato. Exegese do 1.444 do CC
de 1916. Litigância de má-fé”. (TJ-RS – Ac. Unânime da 6ª Câmara Cív., publ.em
08.10.2007 – Ap. Cív. 70015735038 – Rel. Des.Osvaldo Stefanello).
“SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. BENEFICIÁRIA. r. sentença
fundamentada, mantida e acolhida, como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Conhecimento do Segurado sobre doenças preexistentes e omissão quando da contratação do seguro.
Omissão voluntária e que poderia influenciar na aceitação ou não da proposta e
no valor do prêmio. Perda do direito à indenização securitária. Reconhecimento.
Recurso da Autora não provido”. (27ª Câmara de Direito Privado do TJSP - Apelação com Revisão nº 9076053-88.2008.8.26.0000 – rel. Des. Berenice Marcondes
Cesar – j. 14.02.2012).
“EMENTA: Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.1. Doença preexistente de conhecimento inequívoco do segurado, sendo causa de exclusão do seguro, obsta o pagamento da indenização respectiva. 2. As declarações
constantes do cartão-proposta, feitas pelo segurado contratante, devem corresponder à verdade, eis que nortearão os termos da contratação. Resposta que não
corresponde à verdade traduz-se em fato impeditivo do direito à indenização. 3.
Negaram provimento ao Recurso”. (25ª Câmara de Direito Privado do TJSP - Apelação nº 9213879-59.2008.8.26.0000 – rel. des. Vanderci Alvares – j. 29.02.2012).
Claro, a sanção somente é aplicada se a doença omitida tiver sido a causa
direta do óbito ou da incapacidade, e se o segurado tinha ciência da doença na
contratação do seguro.
Por fim, o consumidor deve ler a apólice e suas condições gerais de forma atenta
e caso tenha dúvida ou precise fazer qualquer alteração procure o corretor de seguro.
Graziela Vellasco é advogada com 18 anos de experiência no contencioso civil. Especialista em Direito Processual Civil
e Seguros, Previdência e Capitalização. Possui curso de extensão universitária em Direito Securitário e Ressecuritário
pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e gestão e negócios pelo Senac. Presidente da
Comissão de Direito Securitário da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (2022/24).
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STJ decide que perda total
só será paga integralmente
se valor do bem não for menor
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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestou o entendimento de que, em caso de perda total, a
indenização do seguro só corresponderá
ao montante integral da apólice se o valor
do bem, no momento do sinistro, não for
menor.
O colegiado negou provimento ao
recurso especial interposto por uma seguradora contra decisão que a obrigou a indenizar, no valor total da apólice, uma empresa
que teve sua sede e o estoque de mercadorias destruídos por incêndio: R$ 1,8 milhão
pelos danos verificados no edifício e no estoque; R$ 50 mil, a título de lucro cessante, e
R$ 25 mil para cobertura de despesas fixas.
ALEGAÇÃO - Ao STJ, a seguradora
alegou que a indenização deveria se limitar
ao valor do prejuízo efetivamente comprovado na época do incêndio, sob pena de
obtenção de lucro indevido pela segurada
– a qual não teria provado a existência em
estoque dos bens declarados na contratação do seguro.
Relator do processo, o ministro Moura Ribeiro recordou que a discussão remonta ao chamado princípio indenitário, segundo o qual os contratos de seguro não se
destinam à aferição de lucro, mas à recomposição do prejuízo decorrente do sinistro,
conforme o artigo 778 do Código Civil de
2002 (CC/2002), que reproduziu norma já
estabelecida na legislação anterior.
Para o magistrado, “se a própria lei
estabelece que a garantia prometida não pode
ultrapassar o valor do interesse segurado no
momento da conclusão do contrato, e se o
valor do bem segurado corresponde, de ordinário, ao valor da apólice (visto que de outra

forma não se teria uma reparação efetiva do
prejuízo sofrido, escopo maior do contrato de
seguro), parece lícito admitir que a indenização
deva ser paga pelo valor integral da apólice na
hipótese de perecimento integral do bem”.
CAUTELA - Entretanto, Moura Ribeiro destacou que tal afirmação deve ser
feita com cautela, visto que o artigo 781 do
CC/2002, inovando em relação aos artigos
1.437 do Código Civil de 1916 (CC/1916) e
ao citado artigo 778 do CC/2002, definiu
que o valor da coisa segurada, que servirá
de teto para a indenização, deve ser aferido
no momento do sinistro.
No caso julgado, porém, o magistrado ressaltou não haver nos autos relato
sobre eventual depreciação do estoque no
período de apenas 21 dias entre a contratação do seguro e o incêndio, não existindo
motivo para presumir alguma desvalorização considerável dos bens segurados – os
quais foram devidamente vistoriados pela
seguradora antes de firmar o contrato.
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Amante não pode ser beneficiária
de seguro de vida instituído por
homem casado
A amante de um homem que ainda esteja
casado não pode ser beneficiária de seguro de
vida. Este foi o entendimento d
 a Quarta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em processo
analisado no mês de março.
Com esse entendimento, por maioria,
o colegiado deu parcial provimento a recurso
especial para reformar decisão do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que determinou o pagamento do valor do seguro de vida
à beneficiária indicada pelo segurado falecido.
Segundo o processo, o segurado, sem
ter dissolvido seu matrimônio, convivia com a
amante desde os anos 1970, de forma pública
e contínua, ao mesmo tempo em que mantinha
o relacionamento com a esposa.
HERANÇA
Ciente de que a companheira ficaria fora de sua herança, ele instituiu seguro
de vida em que a apontou como beneficiária (75%), ao lado do filho que teve com ela
(25%) – o qual foi indicado como segundo beneficiário, para receber o total da indenização
caso a mãe não pudesse receber sua parte.
No recurso especial apresentado ao
STJ, a viúva alegou que seria ilegal a designação da amante como beneficiária do
seguro, razão pela qual pediu a reforma do
acórdão do TJRJ, para que o saldo de 75%
dos valores depositados pelo falecido fosse
destinado a ela, e não à outra.
A relatora do caso, ministra Isabel
Gallotti, explicou que a jurisprudência fixada pelo STJ com base no Código Civil de
1916, e depois positivada no artigo 793 do
CC/2002, veda que a concubina seja beneficiária de seguro de vida instituído por
homem casado e não separado de fato.
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VÍNCULO CONJUGAL
A magistrada destacou ainda o recente entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre a impossibilidade de
reconhecimento de novo vínculo conjugal
quando preexistente casamento ou união
estável de um dos conviventes.
De acordo com Gallotti, a orientação do STF considera que os ideais
monogâmicos subsistem na ordem
constitucional para o reconhecimento
do casamento e da união estável, o que
inclui a previsão da fidelidade recíproca
como dever dos cônjuges (artigo 1.566,
I, do Código Civil).
Segundo a ministra, como a
designação da amante na apólice foi
inválida, a indenização deve ser paga
respeitando a indicação alternativa feita
pelo falecido para a hipótese de a primeira beneficiária não poder recebê-la
– ou seja, ao filho que ambos tiveram.
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Maioria dos riscos possíveis
de inundação NÃO TEM SEGURO
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Tem sido cada vez mais frequente na
imprensa a divulgação de notícias relacionadas a enchentes e inundações, chuvas torrenciais e, infelizmente, prejuízos financeiros
e mortes. Tanto no Brasil, como no mundo.
Segundo o Swiss Re Institute, que aproveita
a experiência da resseguradora Swiss Re para
desenvolver pesquisas orientadas, inundações extremas provocaram grandes perdas
em 2021 e 75% dos riscos de inundação
permanecem sem seguro, em diversas partes
do mundo. No ano passado, as catástrofes
naturais resultaram em uma perda econômica global total de US$ 270 bilhões e perdas
seguradas de US$ 111 bilhões.
FURACÃO - Embora o furacão Ida
tenha sido o desastre natural mais caro em
2021, os eventos secundários mais uma vez
foram responsáveis pela maioria das perdas
seguradas por catástrofes naturais ao longo
do ano. A inundação na Europa em julho,
por exemplo, foi o desastre natural mais
caro já registrado na região. Apesar das perdas seguradas recorde de inundações, a lacuna de proteção global associada continua
grande. “As inundações afetam quase um
terço da população mundial, mais do que
qualquer outro perigo. Somente em 2021,
testemunhamos mais de 50 eventos graves

de inundação em todo o mundo”, disse
Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils
na Swiss Re.
ALERTA - “As perdas por inundações
estão se tornando cada vez mais crescentes”,
disse Jérôme Jean Haegeli, economista-chefe do Grupo Swiss Re. “No ano passado, tivemos outro alerta. Há uma urgência em ações
que aumentem a resiliência das sociedades
em todo o mundo. Com o setor público, as re/
seguradoras estão bem equipadas para afastar o desenvolvimento de áreas de alto risco
e investir em medidas de proteção, como, por
exemplo, infraestrutura verde. Isso mantém os
ativos seguráveis e, ao mesmo tempo, melhora as perspectivas de crescimento.”
As perdas econômicas das inundações totalizaram 23%, a segunda maior
depois dos ciclones tropicais. O Swiss Re
Institute informa que, na última década,
apenas 5% das perdas graves por inundações estavam seguradas em mercados
emergentes e 34% em economias avançadas, indicando uma grande lacuna de
proteção global. A maior lacuna na proteção contra inundações está na Ásia, com
apenas 7% das perdas econômicas cobertas
pelo seguro. Por outro lado, na Europa, 34%
das perdas por inundações são seguradas.

Produção de veículos vive
gangorra de altos e baixos

A produção de veículos automotores
aumentou 11,4% em março na comparação
com fevereiro, chegando a 184,8 mil unidades. No entanto, na comparação com março
de 2021, a produção foi 7,8% inferior.
No acumulado do trimestre também houve queda ao comparar com o
mesmo período do ano passado (-17%).
Os dados são do balanço mensal da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), divulgado no
último dia 8, na capital paulista.
“Além da questão dos semicondutores, tivemos impactos negativos da onda
Ômicron nos primeiros dois meses do ano,
por seu alto índice de contágio, e um volume de chuvas e alagamentos acima da
média, afetando o deslocamento dos clientes e o funcionamento de várias concessionárias”, disse o presidente da Anfavea,
Luiz Carlos Moraes.
Segundo os dados, as 146,8 mil
unidades de autoveículos vendidas em
março representaram alta de 10,9% sobre
março e baixa de 22,5% sobre o mesmo
mês de 2021, quando foram licenciadas
189,4 mil unidades. No acumulado do ano,
as vendas apresentaram queda de 23,2%
ao totalizarem 405,7 mil, enquanto no
mesmo período do ano passado esse total
foi de 527,9 mil.
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Cobrança judicial
xxxx de indenização
securitária. Prazo prescricional
xxxxx Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça definiu que o início do prazo prescricional para o
ajuizamento de ação indenizatória contra seguradora
começa a ocorrer após o segurado ser informado sobre a negativa da seguradora à cobertura securitária.
Com efeito, o S.T.J. em acórdão da sua 3.ª Turma,
relatado pela Ministra Nancy Andrighi (Recurso Especial
n° 1.970.111/MG), decidiu no sentido de que o prazo
prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa de cobertura securitária, pois:
“Somente a partir do instante em que o titular do direito
pode exigir sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ter satisfeito o seu interesse.”
E, a propósito, de acordo com a Súmula 229
do Superior Tribunal de Justiça, plenamente aplicada
pela jurisprudência hodierna, o prazo prescricional
da pretensão do segurado contra o segurador fica
suspenso na hipótese de haver pedido administrativo do pagamento da indenização securitária, até que
o segurado tenha ciência da decisão.
No caso julgado discutia-se se o prazo anuo
para a cobrança de indenização securitária deveria ser
contado a partir da data do sinistro ou da data da ciência da recusa pela seguradora, prevalecendo, portanto,
a data da ciência pelo segurado da recusa como marco
inicial para a contagem do prazo prescricional.
E cumpre à seguradora provar que cientificou o
segurado a respeito da sua decisão de não o indenizar!
Augura-se que esse recente entendimento do STJ reste
doravante pacificado em todas as instâncias do Judiciário, conferindo-se perene segurança jurídica
nas relações contratuais que envolvem o
segurado e o segurador, também
no tocante ao marco inicial
de contagem do prazo.
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Na Internet, é preciso segurança
Como a Internet está presente no nosso dia a dia de maneira
intensa, é preciso ter segurança para utilizá-la. Então, fique atento a
mensagens recebidas em nome de instituições que tentam nos induzir a fornecer informações pessoais e instalar programas ou clicar em
links. Cuidado, também, com anexos, que podem conter vírus.

Não permaneça no veículo
desnecessariamente
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Conforme as principais dicas de segurança, devemos permanecer no veículo ou fora dele conversando, ou aguardando alguém,
em áreas de estacionamento ou na rua. Também não devemos deixar
documentos ou objetos pessoais que nos identifiquem.

Não se distraia com celulares

Tanto na rua quanto nos veículos, não se distraia com celulares
nem perca de vista o que está ocorrendo ao redor. É muito comum as
pessoas “mergulharem” no mundo virtual e esquecerem os perigos
que nos rondam, em todos os lugares. Fique atento!

Cuidado ao manusear os caixas eletrônicos
Não aceite ajuda de estranhos em caixas eletrônicos nem saque
quantias grandes. Procure caixas em locais públicos, com grande circulação de pessoas e, antes de utilizá-lo, “dê uma geral” nas proximidades, para verificar se há alguém em situações suspeitas. Se houver,
avise a polícia.

Avise os vizinhos, se for ficar
fora de casa algum tempo
Neste mês de abril haverá feriados. Oportunidade para passear,
viajar e espairecer a mente, não é mesmo? Mas cuidado ao se ausentar de casa por um tempo, mesmo que sejam poucos dias. Avise os
vizinhos sobre sua saída e peça para olharem a casa. Você pode retribuir isso quando precisarem. Todo cuidado é pouco. Fique seguro!

Humor
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Marcio Coriolano faz balanço de sua gestão na CNseg
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Em seu último mês de mandato na
Confederação Nacional das Seguradoras
(CNseg), Marcio Coriolano analisa sua gestão e fala sobre seus projetos no “Programa
Entrevistas”, do Sindicato das Seguradoras
do Paraná e Mato Grosso do Sul (Sindseg-PR/MS).Ele encerra o seu segundo mandato no dia 30 deste mês de abril.
Conduzida pela Assessoria de Comunicação do Sindseg PR/MS, com intervenções do presidente do sindicato Altevir
Prado e do diretor executivo Ramiro Dias,
alguns trechos da entrevista já divulgados

mostram Coriolano bastante descontraído
e afirmando que não pretende se afastar
completamente. “Eu não estou fugindo do
setor de seguro não, se as pessoas estão pensando que eu vou ficar em casa de chinelos,
estão muito enganadas”, brincou.
A partir de 1.o de maio Roberto Santos (presidente da Porto Seguro) assume a
função de presidente do Conselho Diretor,
e Dyogo de Oliveira (ex-ministro do planejamento no governo Temer) será o novo
diretor-presidente da CNseg.
Você pode assistir à entrevista AQUI.

Dilamar Corretora de Seguros realiza Segunda Convenção
A Dilamar Corretora de Seguros realizou no dia 1.º de abril, em Francisco Beltrão, no
Paraná, sua Segunda Convenção, com palestras motivacionais, análises de desempenho e
debates sobre temas do mercado segurador.
Estiveram reunidas as mais de 40
lojas da rede e seus respectivos colaboradores, totalizando cerca de 140 pessoas.
A Dilamar Corretora de Seguros está
presente nos estados do RS, SC, PR, SP, MT,
RO e GO e centraliza em sua matriz todo o
suporte operacional e comercial, destacando ainda que opera em todas as carteiras de
seguros, consórcios e financiamentos, sendo
especializada em frotas e também no agronegócio, principalmente no seguro agrícola.
O CEO da empresa, Dilamar Santolin
Santini, destacou o crescimento de 29% em

2021 e o significativo crescimento de 38%
alcançado no primeiro trimestre de 2022. Na
convenção foi apresentado também o projeto de expansão, que prevê a abertura de
novas lojas e o objetivo de vendas até 2025.
O evento contou com a presença das
seguradoras parceiras, representadas por seus
diretores, gerentes regionais e comerciais.
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A nova estação já está no ar!

Que o outono lhe traga o prazer
de ouvir só coisas boas.
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Seguro prestamista,
boa solução para casos de
financiamentos, empréstimos
e consórcios
Se você tem um financiamento de longo prazo, pretende pedir um empréstimo
ou fazer um consórcio, saiba que o mercado oferece um seguro que pode lhe dar
proteção, caso ocorra algum imprevisto, como perda do emprego, no período em
que precisa pagar as prestações. Confira na página 9.

PREMIADA

Estudo mostra que
consumidor já procura
mais por seguro digital
Um estudo divulgado este mês mostra que o consumidor tem procurado
mais por termos ligados a seguro digital, como insurtech, seguradora digital,
dentre outros. Confira na página 9.
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