MINJSTERIO DA FAZENDA
CONSELHO
PR! VADOS, DE PREVII)UNCIA PR! VADA ABERTA E DE CAPITALIZAcAO CRSNSP
219 Sessão
Recurso n° 6888
Processo SUSEP n° 15414.300101/2010-73
RECORRENTE:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAcAO EXTRAJUDICIAL

RECORRIDA:

SUPERINTENI)ENCIA DE SEGUROS PR! VADOS - SUSEP
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. Denncia. Seguro de vida.
Sociedade seguradora. ITEM 1 - Descumprirnento contratual relativo a
negativa de pagarnento de indcnização de seguro; e ITEM 2 - Nâo atualizar
monetariarnente o Capital Segurado. Recurso conhecido e desprovido.
PENALIDADE ORIGINAL: ITEM 1 - Multa no valor de R$ 38.000,00;
ITEM 2— Multa no valor de R 19.000,00.
BASE NORMATIVA: ITEM 1 - Art. 88 do Decreto-Lei n° 73/66 c/c art.
°
757 do Codigo Civil c/c arts. 8. 11 e 12 do Anexo I da Circular SUSEP n
255/2004 c/c art. 72. § 10 da Circular SUSEP n° 302/2005; e ITEM 2 - Art.
40 da Resolução CNSP n° 1003/2004 c/c Art. 88 do Decreto-Lei n° 73/66.

ACORDAO/CRSNSI' NO 5510/15. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, decidein os membros do Conseiho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros
Privados. de Previdência Privada Aberta e de Capitalizacâo, por unanimidade, ncgar provimento
ao recurso da Federal Seguros S/A em Liquidação Extrajudicial, nos termos do voto do Relator.
Participaram do julgamento os Conseiheiros Waldir Quintiliano da Silva,
Amanda Marcos Favre, Paulo Antonio Costa de Almcid.\Penido, André Leal Faoro, Washington
Luis Bezerra da Silva e Marcelo Augusto Camacho Rha1 Presentes o Senhor Representante da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Dr. José lduar o de Araüjo Duarte, e a Secretáriartins. \
Exccutiva, Senhora Theresa Christina Cunha
Sala das SessOes (R.
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MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA
Relator

JOSÉ EDUADtcDE ARAUJTDU7itTE
Procurador da Fazenda Nacional
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CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS,
DE PREVIDENCIA PRIVADA ABERTA E DE cAPITALIzAçAO
Recurso n° 6.888 - CRSNSP
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Recorrente - Federal de Seguros S/A em Liquidaço Extrajudicial
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1tELATORIO
Trata-se de reclamação formulada pelo Sr. Joaquim Ubirajara Simôes em face da
Federal de Seguros S/A em Liquidacâo Extrajudicial, por descumprimento contratual
decorrente do pagamento de indenizaçao em atraso, e não atualizaçäo dos valores dos
prémios e capitais segurados no perlodo de agosto de 2004 a marco de 2010.
Após o procedimento de intermediaçâo, a Sociedade foi devidamente intimada a alegar
o que entendesse a bern de seus direitos a respeito da denüncia apresentada (fls. 83/86),
tendo apresentado sua defesa em 26 dejulho de 2011 (fls. 87/103).
Corn base nos despachos de fis. 105/106 e 107, nova intimacâo foi dirigida a
Seguradora (fls. 108/110), contendo apenas a infraçâo relacionada a nâo atualizaçäo dos
valores do prêmios e capitais segurados, no perlodo de agosto de 2004 a marco de 2010. A
Seguradora, então, apresentou nova defesa, quanto a este item, em 29 de outubro de 2012
(fls. 111/1 19).
A area técnica da SUSEP opinou pela procedência das infraçôes, classificando-as em
dois itens (fls. 120/129). A PF-SUSEP, entretanto, discordou desse procedimento e propos o
retorno dos autos a CGJUL para envio de nova intimacão a Reclamada contemplando as
duas infraçOes e as penalidades correspondentes, evitando-se assim uma possIvel nulidade
processual (fls. 130/132).
Nova intimacão fol dirigida a Seguradora (fls. 140/142), substituindo a intimaçâo
anterior, contendo a descricâo das duas infraçOes apuradas e as penalidades correspondentes.
A Seguradora apresentou sua defesa, em 27 de setembro de 2013 (fls. 143/148).
A area técnica da SUSEP opinou pela procedência das infraçOes (fls. 150/15 1). Nessa
mesma linha, opinou a PF-SUSEP (fls. 152/156).
A Coordenacao-Geral de Julgamentos, concordando corn o relatório e os fundamentos
do Parecer de fls. 150/151 e da NOTA PF-SUSEP de fis. 152/155, julgou procedentes os
dois itens da dentncia, conforme termo de julgamento acostado as fis. 161, observando as
agravantes dos dois itens e a reincidência apontada no primeiro item.
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Intimada dessa decisâo (fis. 163/164), em 07 de outubro de 2014, a Recorrente interpôs
recurso a este Conseiho (fis. 166), em 22 de outubro de 2014, alegando, em suma, estar
devidamente caracterizado motivo de força major que, já na época das infraçoes, a impedia
de realizar, nos prazos regulamentares, os pagamentos das indenizacôes devidas. Por fim, se
reportou, também, ao entendimento esposado no instrumento de defesa.
A area técnica da SUSEP (fis. 168) opinou pelo conhecimento do recurso e pela não
reconsideraçAo da decisäo pela Coordenaçäo-Geral de Julgamentos, esclarecendo, ainda, que
o presente processo foi aberto antes da decretação de Iiquidaçâo extrajudicial e direcâo fiscal
da sociedade. Ao final, propôs a remessa dos autos a este Conselho.

As fls. 171 / 172, a d. Representaco da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto a
este E. Conseiho manifestou-se nos termos de Parecer, expressando juIzo positivo de
conhecimento e negativo de provimento ao recurso.

E o relatório, relativo ao Recurso 6.888, que encaminho
CRSNSP para as providéncias cabIveis.

a

Secretária-Executiva do

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2015.

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Conselhefro Relator, Representante da FENACOR
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VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, REPRESENTANTE DA FENACOR
2191 Sessão de Julgamentos do CRSNSP
0 recurso interposto e tempestivo e guarda os requisitos de admissibilidade, de forma a
trazer o seu conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de reclamaçao formulada pelo Sr. Joaquim Ubirajara SimOes
em face da Federal de Seguros S/A em Liquidaçao Extrajudicial, por descumprimento contratual
decorrente do pagamento de indenizaçâo em atraso, e nao atualizaçao dos valores dos prOmios
e capitals segurados no perlodo de agosto de 2004 a marco de 2010.
Inicialmente, quanto ao requerimento de suspensao do presente processo, em funcao da
Recorrente encontrar-se em regime de Liquidaçao Extrajudicial, o art. 150, da Resoluçao CNSP
no 243/2011, determina que os processos sancionadores abertos antes da instauraçao do regime
de direçao fiscal devem prosseguir normalmente ate o trânsito em julgado da decisão
administrativa, motivo pelo qual deve ser indeferida essa pretensao.
Quanto ao item 1, resta caracterizada a responsabilidade da Recorrente no cometimento
da infraçao ora apontada, uma vez que o pagamento nao exime a responsabilidade da
seguradora, que deixou de efetuar a indenizaçao dentro do prazo màximo de 30 (trinta) dias,
conforme determinado pelo paragrafo 10, do art. 72, da Circular SUSEP no 302/2005.
No tocante ao item 2, reporto-me ao contido no parecer técnico de fls. 123, para
confirmar a materialidade da infracao, verbis:
"(...) a obrigacao de efetuar a correção monetária dos prémios e capitals
segurados decorre da regulamentacão oficiai, nao havendo necessidade de
comprovacao de que o reclamante sofreu prejuIzo para a caracterizaçao da falta."
For tais motivos, Voto pelo conhecimento do Recurso interposto pela Federal de
Seguros S/A em Liquidaçao Extrajudicial, e pelo seu desprovimento, pelos fatos e fundamentos
contidos no processo.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Conselheiro Relator, Representante da FENACOR
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