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MINISTERIO BA FAZENDA
CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS
PRIVADOS, DE PREVIDENCIA PRIVADA ABERTA E DE CAPITALIZAcAO CRSNSP
- -

216 SessAo
Recurso n° 6155
Processo SUSEP n° 15414.002703/2005-09
RECORRENTE:

MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

RECORRIDA:

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. Denüncia. Não
pagamento no prazo de indenizaçAo do DPVAT. Recurso
conhecido e desprovido.
PENALIDADE ORIGINAL: Multa no valor de R$ 8.000,00.
BASE NORMATIVA: Art. 51, § 1°, da Lei n° 6.194/74, corn
nova redaçao dada pela Lei n° 8.441/92.

ACORDAO/CRSNSP No 5404/15. Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, decidem os membros do Conseiho de Recursos do Sistema Nacional
de Seguros Privados, de Previdencia Privada Aberta e de CapitalizacAo, por
unanimidade, negar provimento ao recurso da MAXLIFE Seguradora do Brasil S/A, nos
termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Conseiheiros Waldir Quintiliano
da. Silva, Amanda Marcos Favre, Paulo Antonio Costa de Almeida Penido, Washington
Luis Bezerra da Silva e Marcelo Augusto Camacho Rocha. Declaraçào de impedimento
do Conselheiro André Lea! Faoro. Presentes o Senhor Representante da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, Dr. José Eduardo de Araüjo Duarte, a Secretaria-Executiva
do CRSNSP, Senhora Theresa Christina Cunha Martins, e a Secretária Executiva
Substituta do CRSNSP, Senhora Cecilia Vescovi de Affagido BrandAo.

SSesso9jeaoAe2015.

LDIR QUIN I
Preside

BA SI A
Relator

JO1iODEARA UARTE
Procurador da Fazenda Nacional
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Recurso fl.2 6155
(Processo SUSEP

fl.2

15414.002703/2005-09)

Recorrente:

Maxilfe Seguradora do Brasil S/A

Recorrido:

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

RELATORI 0

Trata-se de processo administrativo instaurado pela SUSEP contra Maxllfe Seguradora
do Brasil S/A, pela falta de pagamento da indenizacào do seguro DPVAT, no prazo previsto na
legislaco de regéncia (parágrafo 12 do art. 52 da Lei n2 6.194, de 1974, corn a redacâo da Lei
n2 8.441, de 1992), ern decorréncia da morte de Iva Morals Jorge, vItima de acidente de
trânsito ocorrido no dia 8/9/2004.
0 processo teve inIcio corn a denOncia forrnulada pelo beneficiário do seguro, Geraldo
Jorge Couto (representado por Miguel Pereira de Morals), em documento datado de
28/2/2005, contra a seguradora (II. 1), por intermédio do qual 0 reclamante declara ter
entregue a seguradora toda a documentaçâo exigida pela regulamentaço exigida para
recebimento do valor pertinente ao sinistro de que se trata, sern que tenha sido providenciado
qualquer pagamento a tItulo de indenizacâo do seguro DPVAT.
A SUSEP instaurou procedimento de atendirnento ao consurnidor, para apuraçâo de
indicios de prática de conduta irregular e solicitou ao reclamante a remessa dos seguintes
documentos: I) aviso de sinistro; e ii) cornprovante de entrega dos documentos exigidos pela
seguradora para regulação do sinistro.
A seguradora, por interrnedio do expediente de 9/8/2005 (fls. 23/24), informou que,
mesmo tendo obtido a docurnentaçâo cornplernentar necessária ao pagamento do seguro,
aiñda assirn, viu-se impossibilitada de atender ao pleito da parte interessada, apesar de
reconhecer o direito incontestável do reclamante. Isto porque, no contexto do processo de
transferencia de seu controle acionário perante a SUSEP, os antigos diretores entrararn ern
litigio contra a administraçâo que passou a cornandar a seguradora, inviabilizando, dessa
forrna, o atendirnento do pleito ern questão.

A vista disso, a SUSEP decidlu ern 16/3/2006 intirnar a seguradora a apresentar su s
razOes de defesa, pela conduta consistente ern não dar cumprimento do contrato firrnado o
0 reclamante, corn infração ao art. 88 do DL 73, de 1966, sujeitando a indiciada a penalid e
prevista no inciso IV, alinea "g", do art. 5LI da Resolução CNSP n 9 60, de 2001 (fls. 35/37) Na
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sequência, a intimaçäo 101 reformulada, em duas oportunidades. A primeira, para caracterizar
a cànduta como atraso no pagamento da indenização DPVAT (II. 51) e segunda e ültima, para
especificar que a conduta, de fato, consistiu no não pagamento de indenização DPVAT (II. 57).
Como razOes de defesa, a indiciada limitou-se a esciarecer que a matéria havia sido
solucionada no âmbito judicial, pelo que sugeriu o arquiamento da reclamação em apreço (II.
60).
A area técnica da SUSEP, no pronunciamento de fls. 64/65, opinou pela procedência da
denüncia, sob a fundamento de que os pagamentos loran realizados em atraso (a primeira
parcela foi quitada no dia 28/10/2005, e a segunda, em 28/11/2005), em desconformidade,
portanto, com a legislacâo que disciplina a matéria.
0 Orgão de origem, após ouvir a Procuradoria-Geral Federal (fls. 67/68), julgou
procedente a reclamação de que se cuida e decidlu aplicar a indiciada a pena de multa no valor
de R$ 8.000,00, multa que com a desconto de 25% ficou reduzida a R$ 6.000,00 (II. 69/70).
-

Inconformada com a decisäo, a seguradora apresentou recurso contra a decisão

condenatória, argumentando em sIntese que: i) encontra-se submetida ao regime de
liquidacão extrajudicial, o que impediria a aplicação de multas de natureza administrativa a
recorrente; H) a jurisprudencia reiterada em decisôes do STF e do STJ veda a inclusäo de multa
fiscal moratória e/ou pena adniinistrativa no crédito habilitado, em processos de falencia e de
liquidaçâo extrajudicial.
ASUSEP, par intermédio dos despachos de II. 88, não vislumbrou a existência de
qualquer fato novo que pudesse justificar a modificação da decisâo condenatória.
e sobre 0 feito expressou juIzo positivo de

A PGFN chamada a

a seu provimento (fls.63/65).

cdnhecimento do recurso e ne
E a relató
de

Waldir Quintiliano
Conselheiro

Silva
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Recurso fl.2 6155
(Processo SUSEP fl.Q 15414.002703/2005-09)

Recorrente:

Maxilfe Seguradora do Brash S/A

Recorrido:

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

VOTO

0 presente processo teve inIcio corn a reclamaçâo de Geraldo Jorge Couto contra a
Maxlife Seguradora do Brash S/A, pela falta de pagamento da indenização do seguro DPVAT,
no prazo previsto na legislaçâo de regéncia (parágrafo 12 do art. 52 da Lei n2 6.194, de 1974,
corn a redaco da Lei n 2 8.441, de 1992), em decorrencia da morte de Iva Morals Jorge, vitima
de acidente de trânsito ocorrido no dia 8/9/2004 e esposa do reclamante.
A SUSEP, apreciando os fatos e as razöes de defesa, entendeu caracterizada a conduta
irregular consistente no não pagamento de indenizaçäo de seguro DPVAT a que fazia jus o
reclamante Geraldo Jorge Couto, beneficiário do seguro DPVAT, em decorrencia do acidente
de trânsito ocorrido no dia 8/9/2004, e assim houve por bern aplicar a rnulta de R$ 6.750,00 a
indiciada, ora recorrente.
A propósito, verifico que a documentaçâo disponIvel no processo comprova, de fato,
que a recorrente não promoveu o pagamento da indenização do seguro DPVAT, no prazo
previsto no parágrafo 12 do art. 52 da Lei n 2 6.194, de 1974, com a redaçâo da Lei n9 8.441, de
1992. Sornente o fez, por força de decisâo judicial, como a própria recorrente esclareceu em
sua peca recursal e, mesmo assim, muito tempo depois de ter transcorrido o prazo legal para
aquela providencia. Na verdade, a seguradora là havia admitido no documento de fls. 23/24
que, mesmo de posse da docurnentação necessària ao pagamento do seguro e apesar de
reconhecer o direito incontestável do reclamante, viu-se irnpossibilitada de atender ao pleito
da parte interessada, por conta de desentendimento havido entre a adrninistraçâo que passou
a comandar a seguradora e seus administradores anteriores.
Assim, verifico que a materialidade da conduta irregular está devidamente
caracterizada nos autos, e a recorrente não apresentou fatos novos ou argumentos que - -pudessem desconstituir, seja a imputaçao inicial, seja a decisâo condenatoria. Alias, tanto na
- defesa perante a autarquia como no recurso contra a decisâo condenatória a recorrente nâo
contesta a ocorrência do ilIcito administrativo de que se trata, como ja rnencionado.
Pode-se dizer, alias, que a recorrente admite a pràtica da conduta irregular de qu1e s
trata. Limita-se a argumentar que pelo fato de estar sob o regime especial de liquid ção
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extrajudicial não ha corno se Ihe aplicar qualquer penalidade, ate porque ha reiterada
jurisprudência que vedaria a inclusâo de multa fiscal moratória e/ou pena administrativa no
credito habilitado, em processos de falència e de liquidaçâo extrajudicial.
No entanto, este colegiado tern reconhecido reiteradamente que Os procedimentos
de execução administrativa para a cobrança de penalidades pecuniárias aplicadas
contra sociedades em liquidação devem ter seu curso normal, prosseguindo ate o ato
de inscrição na dIvida ativa, após o que o processo ficará suspenso, no aguardo do
momento de ser judicialmente exigida a receita, ou arquivada, por inviável a execução;
assim, nâo ha qualquer prejuIzo aos credores, ate porque os créditos decorrentes de
penas pecuniárias por infracão das leis penais ou administrativas SãO classificados
como sub-quirografários.
Dessa forma, conheço do recurso e
autoridade de origem em toda a sua inteire:

nego provimento, para manter a decisão da

E o Voto.
Brasilia,

Waldir Quintiliano
Conselheiro
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eresa C. Martins
Secretaria Executiva I CRS NSP
Mat. 1179452

