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Aumento da sua 
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 na implantação

Soluções completas
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Treinamentos
 para sua equipe 

Sistema inovador
 para gerenciar sua carteira 

Expertise para a 
Gestão de Risco e Saúde

Exclusivo programa de
fidelização 

Qualidade e velocidade
 na operação

O Programa Corretor Parceiro da Admix proporciona os melhores meios para você conquistar novas vendas e 
fortalecer a relação com seus clientes. Aqui, sua corretora conta com o suporte técnico, comercial e operacional 
que só a maior consultoria de benefícios do Brasil pode oferecer. 

CONTE COM 
PARA AMPLIAR 

A MAIOR PARCEIRA 
SEUS NEGÓCIOS.

Torne-se agora um Corretor Parceiro e aproveite todas as vantagens 
para os seus negócios.

Acesse www.corretorparceiroadmix.com.br 

ou ligue (11) 4873.5159.
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2016: um ano de desafios 
inesperados, mas do qual  
saímos vencedores 

Não sou daqueles que querem apressar a passagem do 
tempo, ao contrário, mas engrossei a fileira dos ávidos 
pelo fim de 2016. Um ano marcado pelas adversidades 
da economia brasileira, piores até que as do anterior, 
trazendo diversos desafios inesperados e inimagináveis, 
ainda sem previsão de quando chegaremos ao fim deste 
triste momento pelo qual o País está passando, especial-
mente no que tange à política. 

No Sincor-SP, a cada dia ressaltamos a importância 
do empreendedorismo, conceito implantado e defen-
dido por nossa gestão, pautado no entendimento da 
necessidade de novas posturas pessoal e empresarial, ali-
cerçado na autonomia e capacidade de escolha de cada 
um, nos antecipando ao que não podíamos imaginar, 
que seriam esses períodos de turbulência que teríamos 
pela frente. Foi aplicando esse aprendizado, trabalhan-
do com criatividade, dinamismo e resiliência, que, ape-
sar de tudo o que ocorreu em 2016, ainda conseguimos 
manter, apesar de tímido, o crescimento do setor. 

Todo período de dificuldades exige sacrifícios, mas 
nos fortalecer, deixando o legado do aprendizado e 
da adaptação. Especialmente para nós, corretores de 
seguros, avançamos no entendimento da necessidade 
de diversificar nossas carteiras e ofertas de produtos 
aos nossos clientes, de realizar investimentos em nos-
sas empresas no que diz respeito a capacitação, recursos 
em geral para as corretoras, visão das oportunidades de 
mercado... Enfim, movimentos que nos permitiram 
atravessar este ano com resultado e nos trouxeram à luz 
da consciência dos desafios de 2017, porém também a 
certeza de que os podemos superar.

Pelo Sincor-SP, entendemos que 2016 também foi 
um ano de resultados, quando tivemos a proposta de 
uma intensa agenda de atividades e a cumprimos fiel-
mente. Tanto é verdade que, ao executar todas as nossas 
propostas, tivemos – pelo que desde já agradeço – uma 
ótima resposta dos corretores de seguros, pois em nossos 
cadastros consta a incrível marca de 16.600 participa-
ções desses profissionais nos mais diversos eventos que 
promovemos. Evidentemente que inclui o Conec, que 
totalizou 6.660 inscritos. Soma-se a isso outras 2.800 
participações nos cursos, seminários e palestras promo-
vidos pela Unisincor. Tudo isso, sem contar as festas de 
confraternização de fim de ano, o que nos afiança dizer 
que ultrapassamos a marca de 20 mil participações de 
corretores de seguros nos movimentos realizados pelo 
Sincor-SP no ano de 2016.

Estivemos muito próximos dos profissionais de uma 
forma geral: dos nossos associados, dos corretores ainda 
não associados, das lideranças de entidades representa-
tivas, da imprensa do setor etc. Esta enorme participa-
ção teve como ponto alto a 17ª edição do Conec, que, 
em nossa visão, foi um marco na história do Sincor-SP, 
representando o início deste novo ciclo, pautado por 
uma maior maturidade do setor, com disposição de en-
tendimento, de relacionamento político, de se trabalhar 
com transparência, veracidade, respeito a tudo e a to-
dos, com uma visão focada no consumidor, buscando 

Queremos partilhar 
este orgulho com os 

corretores de seguros, 
pois por nosso empenho 

e perseverança, 
conseguimos dar 

crescimento ao setor 
de seguros, contribuir 

diretamente para a 
economia brasileira e 
para o bem-estar de 
toda a sociedade

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Forte abraço!

a construção de uma agenda do mercado tão necessária 
para o nosso crescimento e evolução.

Realmente, para nós do Sincor-SP, 2016 foi motivo 
de muito orgulho por tudo que fizemos, e queremos 
partilhar este orgulho com você, corretor de seguros, 
pois precisamos ter a convicção que encerramos este 
ano como vencedores, por nosso empenho e perseve-
rança conseguimos dar crescimento ao setor de seguros, 
contribuir diretamente para a economia brasileira e, 
evidentemente, para o bem-estar de toda a sociedade. 
Que o orgulho pelo trabalho realizado nos motive para 
novas realizações – meus mais sinceros e contundentes 
agradecimentos em nome do Sincor-SP e daqueles que 
confiam em nossa atividade e depositam expectativas 
em nosso trabalho. Nossos agradecimentos serão mais 
do que palavras: teremos muito trabalho em 2017, cujo 
planejamento já consta em nossa nova agenda de ati-
vidades, repleta de encontros, eventos, momentos de 
capacitação, relacionamento, de visão de oportunida-
des – da qual acredito que se destaca a realização da 2ª 
Oficina do Empreendedorismo, que ocorrerá no mês 
de junho no novo Club Med Mogi das Cruzes.

Também incluímos no portfólio de benefícios para 
todos os associados adimplentes ao Sincor-SP a Asso-
ciativa Premiada, com a qual todos os meses um corre-
tor de seguros será sorteado (mediante título de capita-
lização oferecido pelo Sindicato) à quitação de 12 meses 
de contribuição associativa, conforme regra exposta em 
nosso site. O lançamento desta iniciativa, bem como 
da agenda de eventos do próximo ano, aconteceu no 
dia 15 de dezembro, no auditório do Sincor-SP, com 
transmissão ao vivo pela TV Sincor-SP.  Em tempo real 
realizamos a Associativa Premiada Especial de Fim de 
Ano, com o sorteio de dois corretores de seguros – um 
entre profissionais da capital e Grande São Paulo e ou-
tro entre interior e litoral – que receberam prêmios de 
R$ 5 mil cada.

Participe cada vez mais de nosso Sindicato e divulgue 
aos seus amigos que ainda não fazem parte de nossas 
ações. O Sincor-SP vai continuar trabalhando pelo 
corretor de seguros, para que cada profissional possa se 
desenvolver e, por sua vez, contribuir efetivamente para 
a evolução de toda a indústria de seguros, além de se 
manter como o caminho seguro da distribuição.

Desejo a todos, independente de religiosidades, um 
Natal iluminado, em que a luz divina nos permita re-
visitar nossas posturas, valores e orientações pessoais, de 
modo que possamos ser cada vez melhores em nossos 
atos. Que o novo ano lhe traga muita saúde e dispo-
sição para realizações e que possa desfrutar de grandes 
momentos de alegria. 

Boas festas a você e sua família, com a certeza de um 
feliz 2017!
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Confira as facilidades e os serviços disponíveis:

Conheça o aplicativo do Cartão de Crédito Porto Seguro
 e resolva tudo na tela do seu smartphone.

Agora, clientes que possuem o Cartão de Crédito Porto Seguro podem contar 
com um aplicativo para gerenciar seu cartão direto na tela do smartphone.

Para mais informações, fale com o seu Gerente Comercial.
Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimentos – CNPJ 04.862.600/0001-10. Central de Atendimento (11) 3366-3466 (Grande São Paulo) ou 4004-5300 (demais localidades) | SAC: 0800 727 2769 (cancelamento, reclamações 
e informações) | 0800 701 5582 (atendimento exclusivo para deficientes auditivos e realizado somente por um telefone especial) | Ouvidoria: 0800 727 1184 – de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30, exceto feriados.

Baixe o app

Consulta
de senha Bloqueio

Visualização
de movimento

da fatura
Aviso 

de viagemLimite
Consulta de

parcelamento
de fatura

Melhor data
de compra

Ofertas
e benefícios
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Atendimento DPVAT em São José do rio Preto

Fiz questão de vir agradecer por meio formal o atendimento do Sincor-SP, 
especificamente o de São José do Rio Preto, que me prestou um atendimento acima 
da média para os dias de hoje. A responsável pelo meu atendimento [Ana Lemos] 
foi perfeita... Quero também parabenizar pela campanha que está sendo feita para 
divulgação desse atendimento que é desconhecido pela maioria da população... Estão 
de parabéns pela iniciativa... OBRIGADO.

São Paulo, 30 de novembro de 2016 | rOgErIO NASCIMENTO AMAdIO

voz do corretor

Comentário sobre Youse em post da Confraternização 
dos Corretores

Olá, Fernando. A situação da Youse está sendo acompanhada 
de perto pelo Sincor-SP e pela Fenacor. Em nosso site estamos 

atualizando os corretores de seguros sobre as tratativas [...] No entanto, 
para que o Sindicato tenha mais força dentro do mercado, precisamos 
de profissionais associados ao nosso lado, fazendo valer a voz do corretor 
de seguros. Associe-se e colabore nessa força. [...] Agradecemos seu 
comentário e ficamos à disposição.

Pelo Facebook, 16 de novembro de 2016 | SINCOr-SP

Pelo Facebook, 9 de novembro de 2016 | Corretor de Seguros de São Caetano do Sul
FErNANdO CESAr FUrTAdO PErEIrA

Gostaria de saber se a Youse e as demais empresas que desrespeitam o corretor de 
seguros também serão celebradas. Desculpe Sincor-SP, mas festa vocês sabem fazer 
muito bem, já defender a posição dos corretores, estão deixando a desejar.

Mande suas reclamações, questionamentos, elogios ou sugestões para  
a redação do JCS, por e-mail: jcs@sincorsp.org.br ou pelo correio:  
Rua Líbero Badaró, 293, 29º andar – Centro (SP) – CEP: 01009-907

correspondências
do Sindicato para entidades ou empresas e vice-versa

Dúvida administrativa

Se a corretora entra no administrativo, esse tempo de avaliação por parte da receita 
é computado no prazo prescricional? Sabendo do prazo e do prejuízo que isto causa, 
o Sincor-SP já não deveria ter pensado e decidido sobre uma ação coletiva?

São Paulo, 20 de outubro de 2016 | Corretor de seguros da Zona Oeste
CLAUdINEI ZINHANI

Prezado Claudinei, entendemos que o pedido administrativo 
interrompe a prescrição, por isso, é fundamental que a corretora 

interessada tenha essa atitude. O Sincor-SP optou por não promover 
a ação coletiva, assim recomendamos que os interessados o façam 
individualmente, como já alertado em diversas oportunidades, em especial 
na apresentação online, ocorrida em 02/08/2016. Ficamos à disposição.

São Paulo, 20 de outubro de 2016 | Coordenador da Comissão de Tributos do Sincor-SP
rÉgIS rENZI

Ação Social em mogi das Cruzes

A família apaeana externa a cada um de vocês, bem como voluntários, os 
sinceros agradecimentos por terem escolhido a APAE de Mogi das Cruzes para ser 
beneficiada [...] É através de gestos como esse que conseguimos dar continuidade 
e enfrentar a missão. A todos os envolvidos nessa ação beneficente, o nosso 
reconhecimento, admiração e a nossa gratidão. 

São Paulo, 07 de dezembro de 2016 | Presidente APAE Mogi das Cruzes
JOÃO MONTES



cobertura básica

Revogada liminar  
que suspendia Youse

O juiz Alberto Nogueira Júnior, da 10ª Vara Federal do Rio, 
voltou atrás e derrubou uma liminar concedida por ele mesmo 
que suspendia os serviços da Youse. O magistrado reconsiderou 
sua posição por acreditar que a empresa não opera de maneira 
independente, mas sim, comercializando produtos da Caixa 
Seguradora. O pedido de suspensão da seguradora partiu da 
Fenacor e do Sincor-SP, por se tratar de operação direta na  
venda de seguros, sem o intermédio do corretor de seguros.

Chapecoense: CBF vai indenizar 
familiares das vítimas

O trágico acidente de avião com o time de futebol Chapecoense fez 76 
vítimas fatais, entre jogadores, equipe técnica e jornalistas, que viajavam 
para Medellín, na Colômbia, para disputar a final da Copa Sul-Americana. 
Graças à Lei Pelé, as famílias dos 19 jogadores que estavam no voo terão 
direito a receber o seguro de vida obrigatório, equivalente a 12 salários 

de cada jogador, mais R$ 5 mil por auxílio funerário. A Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) assumiu recentemente a responsabilidade do 

seguro de vida e auxílio funeral dos atletas profissionais com contratos ativos 
no sistema da federação. A Porto Seguro, detentora da apólice do Clube, já tinha os 

recursos mobilizados para embalsamamento e logística para seus segurados e decidiu 
estender a preparação para todas as vítimas do acidente.

Contribuições à 
previdência somam  
R$ 26,07 bilhões 

Os aportes a planos abertos de caráter 
previdenciário (PGBL e VGBL) somaram R$ 26,07 
bilhões no terceiro trimestre de 2016, apresentando 
uma evolução de 24,02% frente ao mesmo período 
do ano anterior. Segundo estudo da FenaPrevi, a 
captação líquida (diferença entre depósitos e resgates) 
apresentou um saldo positivo de R$ 13,28 bilhões, 
resultado 46,26% superior aos R$ 9,08 bilhões 
registrados entre julho e setembro de 2015.

Aon compra Admix
A corretora de seguros e resseguros Aon comprou 

a consultora especializada na gestão de saúde e 
benefícios Admix Brasil. De acordo com a Aon, a 
aquisição ainda precisa ser aprovada pelos órgãos 
reguladores do mercado, o que fará a empresa dobrar 
de tamanho no segmento de saúde e benefícios 
no Brasil. A Admix possui uma carteira de 6,7 mil 
clientes, distribuídos nos segmentos de pequenas, 
médias e grandes empresas (corporativo). Com 1,4 
milhão de vidas, o valor de prêmios colocados no 
mercado atinge cerca de R$ 2 bilhões.

Susep multa associação 
em R$ 3 milhões

De acordo com publicação no Diário Oficial 
da União, a Susep intimou a Associação dos 
Proprietários de Veículos de Minas Gerais a pagar 
multa de R$ 3 milhões por atuação irregular no 
mercado de seguros. Segundo o documento, no 
período de 60 dias, caso haja renúncia do direito de 
interpor o recurso, poderá, no mesmo período, pagar 
o valor de R$ 2,25 milhões, já deduzido o desconto 
de 25% da multa aplicada. Outra associação punida 
nos mesmos termos foi a APPROVA – Associação de  
Proteção aos Proprietários de Veículos  Automotores.

Mercado de seguros registra avanço de 3,8%
O 3º trimestre de 2016 marcou um crescimento de 3,8% no mercado de seguros, 

segundo levantamento da CNseg. No acumulado até setembro, o setor registrou 
avanço nominal de 7,2%, na comparação com o mesmo período do ano 
passado, acumulando R$ 170,8 bilhões. De acordo com o estudo, o ramo 
de pessoas é o grande responsável pela expansão, tendo crescido 12,5% 
de janeiro a setembro. Somente o seguro de vida individual teve 
aumento de 28%, superando o avanço dos planos de previdência 
VGBL, que foi de 17,8%.
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tendências

Previsões para 2017
O ano de 2016 vai terminando. Um período bem difícil, sem dúvida nenhu-

ma, talvez um dos mais movimentados da história do Brasil. Vamos lá, para 
citar alguns fatos ocorridos. Ano novo, Carnaval, a maior recessão econômica 
desde 1930, processo de impeachment na Câmara, Operação Lava Jato, Olim-
píadas no Rio, saída definitiva da presidente Dilma, início de reformas, eleições 
municipais, implicações da eleição de Trump, e o ano terminou. Ao final, em 
termos econômicos, teremos uma queda estimada do PIB de mais de 3%. Mui-
tos assuntos para um ano só.

Em 2017, pelas previsões atuais, os números esperados estão um pouco me-
lhores, mesmo que ainda bem longe do que poderia ser. Ou seja, uma inflação 
de 5% e uma taxa de crescimento econômico de 1%. A partir desses dados, 
podemos fazer as seguintes previsões:

•   O setor de seguros (sem saúde e sem VGBL) cresceu 10% em 2014, 5% 
em 2015 e uns 4% em 2016 (os números ainda não estão completamente 
fechados). Separando por negócios, os seguros de pessoas terão evolução 
um pouco melhor, quando comparados aos produtos de ramos elementa-
res. Para 2017, porém, esperamos recuperação no setor. A expectativa é de 
uma variação nominal total de uns 8%. Com sorte, talvez, cheguemos a 
uma melhora ainda maior no segundo semestre.

•   O segmento de saúde suplementar está em situação bem mais confortável. 
Tal setor cresceu 16% em 2014 e 14% em 2015. Para 2016, a previsão é 
de um crescimento de 11%. Em 2017, esse número deve ser um pouco 
maior, caso haja alguma recuperação do emprego.

•   Nos últimos anos, os produtos de VGBL têm crescido a uma taxa média 
de 15% ao ano. Esse número deve ser mantido em 2017.

•   Os  produtos  de  capitalização  podem  apresentar  resultado  negativo  em 
2016, talvez a primeira vez que isso aconteceu na comercialização desses 
produtos. Ressalte-se que esse é um fenômeno análogo ao ocorrido em ou-
tros ativos populares da economia (caderneta de poupança, por exemplo, 
com mais saques do que depósitos).

Enfim, é isso. Feliz ano novo para todos!

Esta coluna é elaborada pelo consultor de economia do Sincor-SP, Francisco Galiza
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cenário
companhia estar com a saúde financeira prejudicada. 
Ou, caso o transtorno tenha acontecido, ter o apoio 
e agilidade necessários para trocar de seguradora e  
continuar protegido.

A internet foi um dos meios utilizados por Jorge 
Bazacas, da Bazacas Corretora de Seguros, de Novo 
Hamburgo (RS), para se aproximar dos clientes e ex-
plicar o anúncio de liquidação extrajudicial da Nobre 
Seguradora feito pela Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), em outubro deste ano. 

Bazacas fez um vídeo esclarecendo que a notícia ha-
via pegado todos de surpresa, pois, segundo ele, apesar 
de a companhia ter sido colocada em direção fiscal 
pela autarquia em abril, as operações e pagamentos de 
sinistros estavam acontecendo normalmente. 

“Um dia antes da notícia, a Nobre fez o pagamento 
de um sinistro na ordem de R$ 200 mil e estava com-
pletamente regular em tudo o que se referia às nossas 
operações. Além disso, acompanhávamos periodica-
mente todas as certidões emitidas pela Susep que cons-
tatavam sua regularidade. Mesmo sem entender, fomos 
atrás para trazer a solução, o quanto antes, aos nossos 
clientes e, assim, cumprir o nosso papel”, explica.

O profissional garantiu aos segurados que já estava 
em negociação com outras companhias para efetuar a 
migração dos contratos. “Orientamos a não pagarem 
as faturas posteriores e asseguramos que já estávamos 
negociando com empresas do setor. Atuamos agora 
com outra seguradora, que prontamente nos atendeu. 
Comunicamos a todos individualmente e nos coloca-
mos à disposição”.

Casos reais
No site da Susep, é possível acompanhar a situação 

financeira das companhias do mercado de seguros no 
que diz respeito a demonstrações financeiras, pareceres 
de auditoria e certidões de regularidade; este último do-
cumento só é gerado se a empresa não estiver com pro-
blemas. Além desse meio, a autarquia faz publicações na 
Imprensa Oficial sobre atos administrativos de instau-
ração de regime especial de fiscalização (direção fiscal). 

O site apontava, até o fechamento desta edição do 
JCS, que estão em liquidação extrajudicial 15 socieda-
des seguradoras, duas entidades de previdência com-
plementar aberta e três sociedades de capitalização 
(veja quadro com os nomes). 

"As sociedades seguradoras estão sujeitas à liquida-
ção extrajudicial, o que leva à cessação de suas ativida-
des, por má situação econômico-financeira, como em 
qualquer atividade empresarial, mas esses casos cons-
tituem exceção à regra, pois a maior parte do mercado 
segurador se encontra em situação de solvência bastan-
te confortável", aponta a autarquia com exclusividade 
para o JCS. 

Para o advogado especialista em seguros Antonio 
Penteado Mendonça, no campo da fiscalização e do 

ocasião, é informado de que a seguradora entrou em 
liquidação extrajudicial, sua apólice perdeu a validade 
e não há previsão de reembolso do valor do prêmio, 
que havia sido pago à vista.

Diversos casos como este estão registrados no site 
Reclame Aqui, com mensagens de consumidores in-
satisfeitos pela falta de informação sobre o que fazer. 
Para não passar por isso, o segurado pode contar com 
o auxílio do corretor de seguros e, assim, ser avisa-
do com antecedência sobre o risco de determinada 

Como consultor, o corretor de seguros deve 
estar atento às intervenções da Susep 
para avisar o cliente quando a situação 
financeira da seguradora não vai bem

Por Elaine Lisbôa
Imagine só a seguinte situação: você possui um se-

guro com determinada companhia, sofre um acidente 
de trânsito em plena rodovia e aciona a empresa para 
dar início aos reparos decorrentes do sinistro. Nessa 

ATeNÇÃo 

AoS reGImeS eSPeCIAIS
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controle das empresas sob sua responsabilidade, a Su-
sep tem atuado com eficiência. "Nos últimos anos, 
não aconteceu a liquidação de nenhuma seguradora 
mais expressiva, ao passo que o movimento de criação 
de novas companhias e de fusões e aquisições cresceu 
significativamente", opina.

De olho nas comunicações
Mas o corretor de seguros precisa ficar atento: não 

há qualquer comunicação exclusiva da autarquia para 
o profissional. Dessa maneira, ele deve acompanhar 
diariamente o site e sempre avisar o cliente quando a 
seguradora entra em direção fiscal, passo que antecede 
a liquidação. 

“Não que a direção fiscal leve automaticamente à li-
quidação, na realidade, ela ajuda a recuperar financei-
ramente a companhia e, se não for possível, a empresa 

entra na liquidação. Se o corretor alertou o cliente de 
que a seguradora em que possuía contratos de segu-
ros em vigor entrou em direção fiscal, explanando a 
ele corretamente e, de preferência, formalmente da 
situação, cabe ao segurado decidir permanecer ou não. 
Com essa atitude, o corretor fica resguardado caso seja 
acionado posteriormente em qualquer ação judicial”, 
pondera o assessor técnico do Sincor-SP, Alexandre 
Del Fiori. 

Alerta ao segurado
A Susep explica que o processo de liquidação extra-

judicial obedece a  Decreto-Lei n° 73/66, capítulo IX. 
Dessa maneira, os segurados devem aguardar o trans-
curso do processo, pois ele que irá indicar os termos 
em que o pagamento aos credores será realizado. 

Somente após efetuar o levantamento de todos os 

créditos a pagar, a empresa promove a publicação do 
quadro geral de credores, onde são listados os habili-
tados e que serão pagos a partir da venda dos ativos 
da sociedade. E isso, evidentemente, deve obedecer à 
ordem legal de classificação.

"Importante ressaltar que, ao ser instaurada uma li-
quidação, as operações da seguradora cessam compul-
soriamente, portanto, os segurados podem se abster de 
efetuar pagamentos à sociedade, já que os contratos 
foram automaticamente cancelados", reforça a Susep.

Alexandre Del Fiori completa dizendo que os se-
gurados, beneficiários de planos de previdência ou de 
planos de capitalização passam a ter direito a uma de-
volução proporcional e corrigida dos valores pagos da 
data da liquidação até o vencimento do contrato origi-
nal. "Portanto, se o consumidor estiver pagando o prê-
mio mensalmente, não haverá valor a ser restituído".

As sociedades seguradoras estão sujeitas à liquidação extrajudicial, o que leva à  
cessação de suas atividades, por má situação econômico-financeira, como em qualquer  
atividade empresarial, mas esses casos constituem exceção à regra, pois a maior parte  

do mercado segurador se encontra em situação de solvência bastante confortável
Susep

reLAÇÃo De emPreSAS SUbmeTIDAS A reGImeS eSPeCIAIS

DIreÇÃo FISCAL INTerVeNÇÃo LIQUIDAÇÃo eXTrAJUDICIAL LIQUIDAÇÃo orDINárIA FALÊNCIA

No momento, não 
há sociedades 
seguradoras, entidades 
de previdência 
complementar aberta 
ou sociedades de 
capitalização em 
direção Fiscal.

I. SoCIeDADeS 
SeGUrADorAS
•  APLUB – Associação dos 

Profissionais Liberais 
Universitários do Brasil

III. SoCIeDADeS De 
CAPITALIzAÇÃo
•  Capemisa APLUB 

Capitalização S.A.

I. SoCIeDADeS SeGUrADorAS
• Federal Vida e Previdência S.A.
• Federal de Seguros S.A.
• Confiança Cia de Seguros
• São Paulo Cia Nacional de Seguros Gerais
• Companhia Internacional de Seguros
• Edel Seguradora S.A.
• Preferencial Cia de Seguros
• Vida Clube de Seguros
• Cruzeiro do Sul - Companhia Seguradora
• Nobre Seguradora do Brasil S.A.
• Santos Cia de Seguros
• AVS Seguradora S/A
• Maxlife Seguradora do Brasil S.A.
• Santos Seguradora S.A.
• Companhia Mutual de Seguros
• Nova York Companhia de Seguros

II. eNTIDADeS De PreVIDÊNCIA 
ComPLemeNTAr AberTA
• PREVBRAS - Sociedade Nacional de 
Previdência Privada
• Montepio MFM

III. SoCIeDADeS De CAPITALIzAÇÃo
• Valor Capitalização S.A
• Interunion Capitalização S.A
• Companhia Urano de Capitalização

I. SoCIeDADeS 
SeGUrADorAS
• Companhia Central de 
Seguros

II. eNTIDADeS 
De PreVIDÊNCIA 
ComPLemeNTAr 
AberTA
•  Montevan Previdência 

Privada S.A.

• GNPP - Provida Seguradora S.A.
• BCS Seguros S.A.
• Martinelli Seguradora S.A.
• Interbrazil Seguradora S.A.
• Companhia Interestadual de Seguros
• Catarinense de Seguros S.A.
• Sulina Seguradora S.A.
• Segurança Cia de Seguros e Previdência
• Carioca Seguradora S.A.
• Planalto Companhia de Seguros Gerais
• SDB Cia Seguros Gerais
• Caixageral S.A. Seguradora
• Ajax Cia Nacional de Seguros
• Cia de Seguros Monarca
• APS Seguradora S.A.
• Absoluta Seguros S.A.
• Cia Âncora de Seguros Gerais
•  SAOEX S.A. Seguradora e Previdência 

Privada
• Castello Costa Companhia de Seguros
• Companhia Patrimonial de Seguros Gerais
• CORRFA Previdência Privada
• Empresarial de Previdência Privada
• GEPLAN Sociedade de Previdência Privada
• Embrasil Previdência Privada
• MONTEPIO Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria de Energia Elétrica - MONTIENE
• MONTEPIO Beneficente Montese
• MEGACAP Capitalização S.A.

Fonte: Susep – Disponível em https://goo.gl/toZWMO
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comissões
Comissão 
de saúde

A efetiva necessidade da saúde 
suplementar no Brasil

4ª edição do Seminário multidisciplinar 
mostra oportunidades no ramo aos 
corretores de seguros e o importante  
papel da categoria na conscientização  
do consumidor 

Por Elaine Lisbôa
"O seguro saúde é o 3º maior desejo dos brasilei-

ros, perdendo apenas para educação e casa própria. O 
corretor de seguros não pode mais ignorar o ramo e 
simplesmente dizer para o cliente que não oferece o 
produto". Foi dessa maneira que o coordenador da 
Comissão de Saúde do Sincor-SP, Ariovaldo Bracco, 
iniciou as apresentações do 4º Seminário Multidisci-
plinar – Saúde Suplementar, realizado no dia 23 de 
novembro, na Sede da entidade. 

Bracco comentou sobre as mudanças no per-
fil dos clientes nos últimos anos. Segundo ele, até 
pouco tempo atrás, as pessoas desconheciam que 
o corretor trabalhava também com esse segmen-
to, já que, a maioria, associava o profissional apenas 
ao seguro automóvel. “O mundo passou por uma 
transformação, tornando o seguro saúde uma efe-
tiva necessidade. Temos a nosso favor uma carteira 
de clientes que, com certeza, precisa desse produto 
e que confia no trabalho que oferecemos”, destacou  
o coordenador. 

Mas ele alertou: não basta querer apenas vender o 
produto, precisa conhecer o segmento, já que o cor-
retor de seguros é corresponsável, devendo oferecer 
informações seguras ao consumidor. 

Para o palestrante Josafá Ferreira Primo, a categoria 
precisa ouvir o cliente o tempo inteiro e estar atento 
às suas necessidades. O corretor também é responsável 
pelo gerenciamento dessa carteira e de sua sinistralidade. 

Ele deu como exemplo uma visita que fez à empresa 
de um cliente, onde percebeu a demasiada quantidade  

de óleo utilizada no refeitório para alimentação dos 
colaboradores. "Pode parecer que não temos nada a 
ver com isso, mas temos. Alertei meu cliente que essa 
atitude influencia diretamente na saúde de seus fun-
cionários. Eles possuem ainda mais chances de apre-
sentar problemas de saúde desencadeados pelo uso ex-
cessivo do óleo. Por isso, orientei sobre a importância 
de buscar oferecer alimentos saudáveis, que vão trazer 
resultados efetivos para a qualidade de vida das pessoas 
e, consequentemente, afetar o plano de saúde contra-
tado", explicou.

Além de dar dicas aos corretores de seguros, ele ex-
plicou os diferentes tipos de produtos oferecidos no 
ramo, como: empresarial, cooperativas médica e de 
grupo PME, medicinas de grupo e PME, seguro saú-
de PME, autogestão (plano por administração), odon-
tológico e seguro stop loss saúde (resseguro).

Abordando as legislações vigentes, o palestrante José 

Epaminondas de Lima Jr. percorreu a história do se-
guro saúde no País e as mudanças desencadeadas pela 
Lei 9.656/98. "Antigamente, as pessoas faziam plane-
jamento financeiro para ter uma assistência média, daí 
o nome 'plano' de saúde. Essa legislação foi bastante 
positiva para o usuário, mas acabou desregulando o 
plano individual, que hoje existe, praticamente, ape-
nas no papel, por ser inviável para as companhias do 
mercado", pontuou.

Completando as informações legais, a palestrante 
Vânia Maria de Freitas falou sobre judicialização. Se-
gundo ela, por questões culturais, políticas e socioeco-
nômicas, o brasileiro tem a visão de que possui uma 
relação - tão e somente - de consumo com o plano 
de saúde. "Ou seja, não há uma conscientização de 
prevenção. Daí a utilização de maneira desencadeada", 
destacou Vânia. 

Para ela, a saída está no "mutualismo", sendo fun-
damental que as pessoas verifiquem os interesses es-
senciais para a coletividade e não apenas tentar valer 
sua própria necessidade. "Aqui o papel do corretor 
de seguros é fundamental. Temos que marcar o nosso 
cliente com o conceito de solidariedade. Essa é a pala-
vra do futuro", finalizou.

O Seminário Multidisciplinar, organizado pela As-
sessoria Técnica do Sincor-SP, contou ainda com a 
presença da 2ª vice-presidente e diretora executiva res-
ponsável pela área, Simone Martins, e pelo presidente 
do Sincor-SP, Alexandre Camillo. 

O seguro saúde é o 3º maior desejo dos brasileiros, 
perdendo apenas para educação e casa própria. O corretor 
de seguros não pode mais ignorar o ramo e simplesmente 

dizer para o cliente que não oferece o produto
Ariovaldo Bracco

Coordenador da Comissão de Saúde do Sincor-SP

A Comissão de Saúde do Sincor-SP é composta por Ariovaldo Bracco (coordenador), Filipe Garcia Nicodemus, Josafá Ferreira Primo, José Epaminondas de Lima 
Junior, Marlei Aparecida Duarte Gonçalves, Nilton Maldonado e Vania Maria de Freitas
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O seguro de fiança locatícia, as leis 
e a ética

Durante o 17º Conec, um dos painéis que mais 
chamaram a atenção dos corretores foi o Fórum de 
Riscos Financeiros, que apresentou intenso debate 
quando o tema “Fiança Locatícia” foi colocado em 
pauta. Houvesse sido o único assunto daquele dia, 
por certo, não teríamos esgotado todas as questões que 
pautaram essa matéria. 

E não obstante interesse, interpretações e leitura que 
se faça dos normativos técnicos e legais que disciplinam 
esse ramo de seguros, a Comissão de Ética tem atuado 
com afinco e determinação para que as condutas 
perpetradas por todos os envolvidos nesse negócio 
sejam permeadas pela legalidade e esperada ética.

Dessa maneira, e com o intuito de colaborar para 
que tenhamos atuações profissionais balizadas pelos 
institutos éticos e legais, resolvemos destacar alguns 
pontos do nosso Código Civil; dos normativos 
técnicos (emanados pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados - CNSP); a Lei 
8.245/1991 (popularmente alcunhada como a “Lei 
do Inquilinato”); e, por fim, a Lei 8.078/1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, que norteiam esse  
ramo securitário.

Imaginemos uma pirâmide para elencar toda essa 
legislação sobre o ramo fiança: por mais incrível que 
possa parecer, teríamos que colocá-la de “cabeça para 
baixo” para que pudéssemos entender como os seus 
dispositivos normativos-legais devem ser interpretados 
e compreendidos. 

Parece complicado? Vejamos: com base nos 
normativos acima elencados, qual a lei que, a princípio, 
estaria acima de todas as outras? Por certo, o nosso 
Código Civil pátrio. Mas saibam: se há lei própria 
versando sobre alguma matéria em específico, o citado 
códex passa a ter uma função subsidiária naquilo que 
determinada lei especial não tenha disposto. É o caso 
dos artigos 757 e 777 do Código Civil que esclarecem:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, 
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse 
legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra 
riscos predeterminados.

Art. 777. O disposto no presente Capítulo aplica-se, no 
que couber, aos seguros regidos por leis próprias.

Sendo assim, aprendemos que quando contratamos 
algum seguro, seja ele relativo a “pessoa” ou a alguma 

Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Ética do Sincor-SP, que é composta por: Paulo Jatene Bosisio (coordenador), José Carlos de Sousa, Luis Ricardo 
Moreira, Marcos Ribeiro Cunha e Octávio Milliet, este último, como representante do Sincor-SP.

“coisa”, estamos, em verdade, garantindo o interesse 
legítimo que tal segurado tenha em relação a uma 
ou outra. E ressaltamos: a norma não informa que 
o pagamento do prêmio deve ser obrigatoriamente 
realizado pelo segurado em qualquer contratação de 
qualquer ramo de seguros. 

E tal cuidado por parte do legislador, objetiva 
viabilizar toda a indústria do seguro, já que, fosse 
de outra maneira, um pai não poderia fazer o 
seguro de vida do seu filho com 14 anos (ele, o pai, 
possui o interesse legítimo sobre a vida do filho); 
ou, no caso dessa matéria, ao locatário não seria 
permitido honrar o pagamento do prêmio que 
garante o interesse legítimo do locador-segurado 
no ramo fiança locatícia, no caso, o pagamento de  
eventual sinistro.

Por sua vez, o artigo 777 afiança que o Código Civil 
somente deverá ser consultado caso as leis próprias, 
que regem esse negócio securitário, deixem de ter 
aplicabilidade em dado caso concreto. 

E, se assim determina a lei, temos que, afora os 
normativos técnicos emanados pelo CNSP e pela 
SUSEP (Resolução CNSP 202/2008 e Circular 
SUSEP 347/2007 - que, registre-se, devem observar 
e obedecer todo o normativo geral e especial que os 

precedem), o ramo fiança locatícia também possui 
suas regras predeterminadas pelo Código de Defesa 
do Consumidor e pela Lei 8.245/1991.

Código de Defesa do Consumidor
Art. 3º, § 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida  

no mercado de consumo, mediante remuneração, 
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista.

Lei 8.245/1991
Art. 23, XI. O locatário é obrigado a: ... XI - pagar o 

prêmio do seguro de fiança.

Portanto, devemos observar os procedimentos legais 
em conjunto com os técnicos-comerciais que envol-
vem esse ramo, de maneira a nunca prejudicar os inte-
resses das partes envolvidas. 

Em síntese, interpretações das mais variadas e no 
escopo de interesses legais podem ser levantadas e até 
aplicadas – e isso não implica no prejulgamento de 
que são ilegítimas: apenas devemos nos ater de que 
aquilo que vai de encontro às normas postas, também 
colide com a ética profissional.
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Comissão 
intersindiCal

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata temporis.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Sim Não Não

Utiliza CeP de 
pernoite. Se o 

veículo pernoitar 
em vários locais 

e não for possível 
definir um único 

CeP, a seguradora 
irá considerar o 

endereço de maior 
risco (maior prêmio)

TIPo De CANCeLAmeNTo

Se o novo item é recusado, o anterior permanece ativo. Caso o corretor de seguros queira 
cancelar, deve entrar com “endosso de cancelamento a pedido do segurado”. Neste caso, 
aplica-se a tabela de prazo curto. 

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Sim Não Sim

Utiliza CeP de 
pernoite para 

tarifação do risco. 
os endereços 

da residência e 
da empresa são 

solicitados apenas 
no cadastro do 

segurado.

A Comissão Intersindical é composta por Simone Martins, coordenadora, Alexandre Camillo, Boris Ber, Marcos 
Abarca, Osmar Bertacini, Marco Damiani, Carlos Cunha, Octávio Milliet e Alexandre Del Fiori, integrantes.

TIPo De CANCeLAmeNTo

O critério de cálculo é avaliado caso a caso. 

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE rESIdÊNCIA CEP dE PErNOITE CEP dE MAIOr CIrCULAÇÃO CEP dA EMPrESA (QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Sim Não Sim

Para os casos em que não for possível definir onde o 
veículo pernoita por mais tempo, serão considerados:
•  Pessoas Físicas: endereço da residência do segurado;
•  Pessoas Jurídicas: local da base, ou seja, onde o 

veículo permanece quando não está a serviço.

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA)

Não Sim Não Não

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Sim Não Não

Utiliza CeP de pernoite 
(local onde frequentemente 

o veículo fica no período 
noturno).

TIPo De CANCeLAmeNTo

Não solicita carta de cancelamento. Se o segurado tiver mais de um veículo, a companhia 
aguarda o corretor/segurado fazer o pedido. Quando recebe o questionário dizendo que 
o seguro será cancelado pelo motivo de não aceitação do novo carro, o corretor deve 
enviar alguma comprovação de que efetivou o negócio com outra companhia. Após esses 
procedimentos, faz-se o cancelamento utilizando a base pro-rata. 

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO 
JUrÍdICA)

dEFINIÇÕES

Não Sim Não Sim

Utiliza CeP de 
pernoite. Quando 

não existe a 
possibilidade de 

informar esse 
endereço, utiliza 

o CeP da empresa 
para pessoa 

jurídica.

TIPo De CANCeLAmeNTo

O estímulo de cancelamento é sempre do segurado/ corretor. E, neste caso, o cancelamento será em prazo-curto.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Sim Sim Sim

•  Utiliza CEP da residência no endereço 
cadastral;

•  CEP de pernoite no questionário de 
avaliação de risco, uma vez que o 
segurado/condutor pode circular por 
uma região e pernoitar em outra;

•  CEP de maior circulação. Na 
definição da classe de localização, 
precifica o risco de acordo com o CeP 
onde o cliente trafega 85% do tempo;

•  CEP da empresa (quando jurídica) no 
endereço cadastral.
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CANCELAMENTO DE APÓLICE | CEPfica dica
Veja as diferenças de cancelamento de uma apólice, por base proporcional e pro-rata, 
em casos de negativa de aceitação das seguradoras na substituição de um veículo. 
São diversas as ocorrências em que o novo veículo não está entre os aceitáveis da 
companhia e uma carta de cancelamento é solicitada ao corretor/ segurado por base 
da TPC. Acompanhe ainda as informações de CEP utilizadas por cada seguradora. 



TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Sim Não Não

Utiliza endereço 
de residência 
para envio de 

correspondência 
e de pernoite para 

precificação do 
risco em apoio 
à regulação de 

sinistro com 
causa de roubo.

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Sim Não Não Utiliza CeP 
de pernoite

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Não Não Sim

Utiliza CeP 
da residência 
do segurado 

e, no caso 
exclusivo do 
seguro Auto 
Frota, CeP 
da sede da 
empresa.

TIPo De CANCeLAmeNTo

Pede carta ao corretor de seguros e utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Sim Sim Sim Sim

Utiliza CeP 
da residência 
apenas para 
cadastro de 
endereço.

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Sim Não Não Utiliza CeP  
de pernoite

Grupo seGurador

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA)

Não Sim Não Sim

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE  
rESIdÊNCIA

CEP dE  
PErNOITE

CEP dE MAIOr  
CIrCULAÇÃO

CEP dA EMPrESA 
(QUANdO JUrÍdICA)

Não Sim Não Sim

TIPo De CANCeLAmeNTo

Utiliza base pro-rata.

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE rESIdÊNCIA CEP dE PErNOITE CEP dE MAIOr CIrCULAÇÃO CEP dA EMPrESA (QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Não Sim Sim

Utiliza CeP de maior circulação ou, 
na ausência dele, o endereço da 

empresa. Quando jurídica, aplica o 
mesmo critério.  

TIPo De CANCeLAmeNTo

Quando ocorre a negativa de um veículo, no caso de substituição em apólice ainda vigente, a seguradora comunica a impossibilidade de aceitação. Caso o 
segurado possua outro veículo para substituir, a apólice é cancelada por essa companhia. No caso da solicitação do segurado, utiliza por base a TPC. Quando parte 

da seguradora, usa-se a base proporcional ao tempo decorrido entre o início de vigência e a data de cancelamento.  

INFormAÇõeS De CeP UTILIzADAS

CEP dE rESIdÊNCIA CEP dE PErNOITE CEP dE MAIOr CIrCULAÇÃO CEP dA EMPrESA (QUANdO JUrÍdICA) dEFINIÇÕES

Não Sim Não Não Utiliza CeP da residência  
do segurado.

* Condições atualizadas até agosto/2016. Acompanhe as mudanças 
diretamente com as companhias parceiras do seu negócio.
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Comissão de 
responsabilidade  

Civil

comissões

Novidades no seguro de responsabilidade  
civil de administradores (D&O)

A Susep publicou no mês passado a Circular 541/16, 
que estabelece as diretrizes aplicáveis aos seguros de 
responsabilidade civil de diretores e administradores 
de pessoas jurídicas. Trata-se de uma circular que cau-
sou muita controvérsia no mercado. Em decorrência 
dessa reação, a Comissão de Responsabilidade Civil 
da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais) 
montou um grupo de trabalho com participação dos 
diversos operadores do mercado:
• Seguradoras e corretoras especializadas
• Escritórios de advocacia especializados
• Técnicos renomados
Elencamos a seguir, de maneira resumida, alguns 

comentários sobre os principais pontos da circular:

PonToS PoSITIVoS
•  Diferenciação entre aviso de sinistro e notificação;
•  Cobertura para multas e penalidades contratuais 

ou administrativas;
•  Definição de custos de defesa em consonância 

com a prática de mercado;
•  Indicação de que a apólice deve ser contratada à 

base de reclamações.

PonToS nEgATIVoS
•  Algumas definições (fato gerador, reclamação, 

perdas, segurados) limitam a cobertura, tornando-a 
mais próxima de uma apólice de riscos nomeados 
do que de uma do tipo “All Risks”;

•  Definição de fato gerador restrita, não considera 
responsabilidade objetiva do segurado;

•  A cobertura para custos de defesa sai da cobertura 
básica e passa a ser cobertura acessória;

•  Proibição de menção a legislações estrangeiras, 
dificultando a oferta de escopo de cobertura mundial;

•  Omissão sobre a cobertura C – Entity Coverage*;
•  Omissão sobre a possibilidade de contratação por 

pessoa física;
•  Falta de previsão para cobertura de custos  

de investigação;
•  Proibição de cobertura para profissionais liberais, 

o que prejudica contadores, advogados e outros 
profissionais internos;

•  Manutenção da proibição de cobertura de 
responsabilização civil dos administradores em 
decorrência de riscos ambientais.

*Cobertura side C (entity coverage): destinada 
a cobrir a responsabilidade direta da própria 
sociedade, visto que multiplicaram-se as pretensões 
contra os executivos e, solidariamente, contra a 
própria sociedade.
Cobertura side B: cobre os desembolsos que  
sejam feitos pela sociedade ao cobrir os custos  
dos seus executivos.
Cobertura side A: cobre diretamente os executivos 
das indenizações em que sejam condenados.

De acordo com especialistas, os principais impac-
tos que a Circular poderá causar no mercado são  
os seguintes:

1. Segurados em geral

a.  A formatação atual do seguro segue conceito  
“All Risks”, o mesmo do mercado internacional. 
Algumas definições chaves da nova circular res-
tringem esse conceito;

b.  A proibição de contratação por pessoa física res-
tringe o direito do executivo de contratar seguro 
de maneira independente da decisão da sociedade 
ou, até mesmo, de complementar a sua cobertura. 

2.  Entidades de previdência complementar 
(fundos de pensão)

O Brasil possui hoje cerca de 400 entidades 
de previdência complementar e 4 mil institutos 
de previdência, sujeitos à Resolução CGPC 13, 
que estabelece que o seguro D&O só pode ser 
contratado pela entidade de previdência com 
cobertura restrita aos custos de defesa.

a.  Com a transformação da cobertura dos 
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Esse conteúdo foi produzido pela Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor-SP, que é composta por: 
Felippe Paes Barreto (coordenador), Djalma Ladeira Bevilacqua, Ivo Marcos Falcone, Márcio Martorelli, 
Marco Antônio Lasalvia e Patrícia Silvia Boccardo.

custos de defesa em acessória, a contra-
tação do seguro D&O para esse público 
pode ficar inviabilizada;

b.  Aqui também a proibição de contratação por 
pessoa física restringe o direito do executivo 
de se proteger adequadamente;

c.  Os participantes dos fundos de pensão não 
terão a garantia de indenização em caso de 
perdas decorrentes de decisões tomadas pelos 
executivos das entidades de previdência.

3.  Companhias de capital aberto com ações 
listadas em bolsas internacionais através de 
programas de depositary receipts

O Brasil possui hoje cerca de 100 
companhias de capital aberto com programas 
de Depositary Receipts, que lhes permitem 
negociar suas ações em bolsas de valores e 
mercados de balcão internacionais.

Essas empresas foram fortes responsáveis pelo 
surgimento e desenvolvimento do mercado 
do seguro D&O no Brasil e representam mais 
de 50% do volume total de prêmio desse 
mercado, muito em função da complexidade 
desses riscos, sujeitos a sinistros de grande 
severidade, tais como as ações de classe 
americanas (class actions), que já atingiram 
cerca de uma dezena de companhias brasileiras.

a.  Essas empresas sempre contrataram os pro-
gramas de seguro D&O com a cobertura  

C – Entity Coverage. A nova circular não prevê 
essa cobertura;

b.  Por terem exposição no exterior, as cobertu-
ras do seguro D&O devem estar alinhadas 
com algumas legislações internacionais. To-
davia, a restrição imposta pela Circular 541, 
com menção à legislações estrangeiras, im-
possibilita ou pode restringir a cobertura para  
essa exposição;

c.  Existe a possibilidade de essas companhias pas-
sarem a contratar os seus programas de seguro 
D&O fora do Brasil em busca de coberturas 
mais adequadas aos seus perfis de risco. Isso pode 
significar uma redução de cerca de 50% do setor  
no Brasil;

d.  Acionistas poderão amargar perdas patrimo-
niais consideráveis caso os tribunais estran-
geiros imponham altas indenizações a essas 
sociedades quando desprovidas da cobertura 
C – Entity Coverage.

4.  Companhias de capital aberto com ações 
listadas em bolsas nacionais

O Brasil possui hoje cerca de 500 companhias 
de capital aberto listadas em bolsa de valores 
ou mercado de balcão nacionais. Muitas delas 

contratam o seguro D&O há mais de 10 anos e 
sempre com a cobertura C – Entity Coverage.

Sua cobertura ficará restringida e os 
acionistas poderão amargar perdas patrimoniais 
consideráveis em caso de ações judiciais. A 
Circular 541, se integralmente aceita, poderá 
ocasionar dificuldades a todos os envolvidos: 
segurados, seguradoras e, especialmente, ao 
corretor de seguros, que será responsável por 
intermediar um contrato ineficaz. Assim e 
considerando que:
•   Comissão Técnica de RC participou de  reu-

nião promovida pela FenSeg, quando da apre-
sentação dos pontos acima elencados;

•   FenSeg  pretende  enviar  ofício  à  Susep  ar-
guindo os pontos conflitantes e fazendo as 
devidas ponderações;

•   FenSeg  pedirá  à  Susep  dilação  ou  suspensão 
do prazo de início de vigência da Circular en-
quanto os assuntos não forem discutidos.

A Comissão analisará o assunto e encaminhará à 
Comissão de RC da FenSeg as eventuais ponderações 
para análise e inclusão no Ofício que será destinado  
à Susep.

Vamos aguardar os próximos capítulos.

15JCS dezembro 2016



CorreTor De SeGUroS: 
o caminho seguro da distribuição
Ações do Sincor-SP firmam o importante papel 
da categoria na venda e consultoria de seguros, 
trazendo subsídios para especialização profissional 
do corretor e network com o mercado, e tudo com 
foco no empreendedorismo.
retrospectiva também destaca as principais 
reportagens publicadas no JCS durante o ano.

reA 
LIzA 
ÇõeS
2016

cobertura especial
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FeVereIro

JUNHo

mArÇo

JANeIro

mAIo

AbrIL

1.  Liquidação da Unimed Paulistana coloca problema da saúde 
suplementar em evidência

2.  Comissão rural do Sincor-SP em parceira com 
deputado estadual Luiz Carlos Godim (SD) realizam 
audiência pública sobre a importância da subvenção 
para sobrevivência do agronegócio  

3.  Índice de sinistralidade cresce entre os meses de dezembro e 
janeiro, em decorrência das fortes chuvas em São Paulo

4.  A construção de um novo 
Sincor-SP dá início a 
projetos de modernização 
da entidade, com mudança 
de marca, infraestrutura 
das regionais, banco de 
currículos, treinamentos 
diferenciados, orientações 
técnicas, entre outros

5.  A fim de popularizar o seguro residencial, produtos combo têm potencial  
de vendas, mas exigem atenção dos corretores de seguros ao oferecer  
para clientes 

6.  Facebook pode se tornar um grande aliado para quem deseja investir  
em marketing com um custo acessível

7.  Pela sobrevivência das corretoras de 
seguros: especialistas mostram como 
fazer um plano de sucessão para não 
deixar o negócio morrer

8.  Corretores de seguros sorteados 
durante o Fórum de Oportunidades 
visitam estruturas e áreas restritas 
de seguradoras, e participam de 
treinamento exclusivo pela Unisincor 

9.  Sincor-SP lança portal Empregos 
Seguros, ferramenta que disponibiliza 
currículos para corretores de seguros 

10.  Comemoração ao Dia 
Internacional da mulher inova 
e amplia as homenagens ao 
público feminino no Cruzeiro  
da Família Sincor-SP

11.  Presidência do Sincor-SP encerra 
ciclo de visitas do governo Itinerante 
aos líderes municipais do Estado

12.  Lançamento da Casa do Corretor 
de Seguros Sincor-SP atualiza 
logotipo e traz novo padrão de 
estrutura física para as regionais, 
contemplando locação de espaços 
em lojas de ruas (piso térreo) 
para garantir acessibilidade, 
auditório totalmente equipado, 
sala de reunião com sistema de 
videoconferência, recepção, 
sala do diretor regional e copa. 
Sorocaba foi a primeira regional a 
passar pelo processo de mudança

13.  Corretores de seguros passam a acompanhar as finanças do Sincor-SP  
pelo Portal Transparência, benefício entregue como compromisso do plano 
de gestão 

14.  Seminário Multidisciplinar orienta corretores sobre consequências jurídicas 
da atividade

18.  Ameaças virtuais causam 
perdas bilionárias nas 
empresas e orientação 
aos clientes sobre os 
riscos na web é essencial 

19.  ranking das Seguradoras 
aponta crescimento do 
mercado em 2015, mesmo 
diante de cenário adverso

15.  AC Sincor divulga nova 
estratégia comercial 
durante 4º encontro das 
Ars empreendedoras

16.  Seguro auto popular gera 
expectativa e mercado 
aposta no crescimento de 
frota nacional

17.  Campanha Maio Amarelo, 
realizada em parceria com 
o Sindseg-SP, conscientiza 
a população sobre 
segurança no trânsito
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cobertura especial

AGoSTo

Dezembro

SeTembro

JULHo

NoVembro

oUTUbro

20.  Em ambiente de desenvolvimento, Sincor-SP favorece 
empreendedorismo do corretor ao investir em capacitação,  
benefícios e oportunidades  

21.  Trilha do Empreendedor, realizado pela Unisincor em parceria com  
o Sebrae-SP, chega aos corretores de seguros em todas as regionais 
do Sindicato   

22.  Sincor-SP cria Kit do Corretor de Seguros Associado 
e corretores de seguros associados passam a contar 
com a entrega de uma caixa personalizada contendo: 
Carteira de Associado Sincor-SP, Certificado de 
Associação, Vale Cursos da Unisincor, Pin do Sincor-
SP, Guia de benefícios, Caneta personalizada, entre 
outros itens. 
A entidade também lança a campanha “Associar é 
Conquistar – Juntos Somos mais Sincor-SP” para 
trazer novos associados e, assim, fortalecer ainda mais 
o Sindicato para lutar em prol dos corretores  
de seguros

23.  governo propõe criação de assistência saúde mais acessível  
24.  Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores leva às 30 

regionais o balanço das ações realizada pela entidade   
25.  Comissões do Sincor-SP realizam debate online sobre a 

recuperação de crédito da CoFINS

26.  Novo benefício do Sincor-
SP credencia empresas de 
tecnologia para oferecer 
sistemas de gestão, Crm 
e cálculo de seguros, 
garantindo agilidade nos 
processos diários e visão 
ampliada dos clientes e da 
empresa. Associados contam 
com 20% de descontos nos 
produtos das empresas 

27.  Pesquisa de Satisfação dos Corretores de Seguros avalia a percepção dos 
profissionais em relação aos serviços e produtos das seguradoras nos setores  
de Vida, ramos Elementares, Saúde e Odonto e Auto 

28.  Comissão Intersindical lança a seção colecionável “Fica dica” para auxiliar 
corretores de seguros em particularidades comerciais de cada seguradora

29.  Curso gratuito oferecido pela Unisincor prepara candidatos para vagas de 
empregos em corretoras de seguros 

30.  17º Conec 
Com cerca de 6,6 mil profissionais, 
a nova edição do congresso inova 
ao trazer ambientes personalizados, 
interação com o público pelo 
celular, refeições em formato de 
food trucks, emissão de carteiras 
de associado e divulgação da 
categoria como o caminho eficaz 
da distribuição de seguros no País

31.  Campanha comemorativa ao dia do Corretor de Seguros 
destaca olhar do profissional no atendimento ao cliente 

32.  disque Sincor realiza primeiro seminário e apresenta 
relatório de processos às seguradoras

33.  Sincor-SP conscientiza sobre importância dos 
cuidados com a saúde da mulher no outubro rosa 

34.  Com preço alto dos smartphones e índice elevado de 
furtos e roubos, seguro para celular dispara, trazendo 
oportunidades de negócios para o corretor

35.  Associativa Premiada  
Lançamento da campanha mensal, 
que inicia em janeiro, para auxiliar os 
corretores a quitarem a Contribuição 
Associativa anual através de títulos 
de capitalização da Icatu Seguros. 
Para dar início à ação, o Sindicato faz 
transmissão ao vivo pela internet, com 
dois sorteios de r$ 5 mil, em dinheiro

36.  4ª edição do Seminário Multidisciplinar fala sobre a saúde suplementar no Brasil
37.  durante evento da Fenacor, Susep e Ibracor assinam acordo para a operacionalização do recadastramento e 

cadastramento dos corretores de seguros
38.  5º Encontro das Ars Empreendedoras apresenta resultados e perspectivas da AC Sincor
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ProJeÇõeS 2017
Sincor-SP divulga agenda intensa de atividades para benefício dos corretores de seguros no próximo ano

FeVereIro
•  Cultura do Seguro – Ensino Médio | Universitários | Empresários
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP

mArÇo
•  Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores – Homenagem à 

Mulher Corretora de Seguros
•  Pesquisa Perfil das Empresas Corretoras de Seguros
•  Encontro das ARs Empreendedoras
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP
•  Inauguração Casa do Corretor de Seguros

AbrIL
•  Encontro com Entidades do Mercado de Seguros de São Paulo
•  Pesquisa Perfil das Empresas Corretoras de Seguros
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos

mAIo
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP

JUNHo
•  Oficinas de Empreendedorismo
•  Pesquisa Perfil das Empresas Corretoras de Seguros – Resultados
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos

JULHo
•  Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores
•  Torneio dos Campeões com todas as Regionais
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP

AGoSTo
•  Seguro em Todo o Estado 
•  Fórum de Negócios
•  Inauguração Casa do Corretor de Seguros
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos

SeTembro
•  Fórum de Negócios
•  Seguro em Todo o Estado
•  Lançamento Conec 2018
•  Campanha Associar é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos

oUTUbro
•  Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores em Homenagem ao 

dia do Corretor de Seguros
•  Fórum de Negócios
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção  

e Treinamentos
•  Cultura do Seguro – Universidades - Prospecção e Treinamentos
•  20º Congresso Nacional dos Corretores de Seguros – Fenacor
•  Outubro Rosa

NoVembro
•  Encontro das ARs Empreendedoras
•  Cultura do Seguro – Escolas de Ensino Médio - Prospecção e Treinamentos

Dezembro
•  Encontro de Corretores de Seguros Empreendedores – Confraternizações
•  Inauguração Casa do Corretor de Seguros

* Versão 3 – 18/11/2016 – Sujeito a alterações. Acompanhe as atualizações pelo site www.sincorsp.org.br

Apesar de 2016 ter sido um ano de pessimismo e 
resultados negativos em algumas áreas, para o setor 
de seguros foi um período de aprendizado. Segundo 
o presidente do Sincor-SP, Alexandre Camillo, foram 
grandes desafios, no entanto, os eventos do Sindicato 
tiveram mais de 16 mil cadastramentos, mostrando a 
força da categoria e do segmento. 
“O setor é privilegiado em nossa economia e isso 

é mérito de todos nós, que trabalhamos por essa 
indústria para garantir a proteção adequada às 
pessoas. Para 2017, temos projetos desenhados para 
oferecer o que há de melhor qualidade para o mercado 
e, em especial, para o corretor de seguros”, destaca 
com otimismo. 
A Agenda de Atividades 2017 da entidade oferece 
uma grade com diversas iniciativas. Estão previstos 

eventos como “Oficinas de Empreendedorismo”, para 
cerca de 1,2 mil pessoas, em Mogi das Cruzes; um 
Fórum de Negócios, envolvendo todas as regionais 
da entidade; 4 edições do Encontro de Corretores 
de Seguros Empreendedores, além de tradicionais 
encontros com o mercado de seguros e inaugurações 
das Casas do Corretor de Seguros.
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diálogo

relatório oficial pode ser acompanhado 
pelos corretores de seguros através do 
Portal Transparência do Sincor-SP

O Sincor-SP apresentou, no dia 24 de novembro, o 
relatório de Previsão Orçamentária para o exercício de 
2017, durante Assembleia Geral Ordinária, realizada 
na Sede da entidade. Participaram da AGO 137 corre-
tores de seguros associados, que aprovaram o planeja-
mento apresentado, com 136 votos a favor.

A presidência da Assembleia ficou a cargo do dele-
gado junto a Fenacor do Sincor-SP, Manuel Matos. 
“Temos observado o aumento gradativo do número 
de associados que participam das assembleias, deixan-
do evidente que os processos estão sendo conduzidos 
de maneira eficiente, sempre incentivando os correto-
res a interagirem ativamente junto à entidade que os 
representa”, pontou.

A Assembleia promoveu a interação entre os corre-
tores, que puderam questionar os projetos e previsões 
de investimento dos itens relacionados no documen-
to, que iam desde quadro de pessoal a grandes eventos 
e ações de marketing. 

“A Previsão Orçamentária foi realizada através de 
diálogo entre os departamentos da entidade, que co-
nhecem os fluxos internos e os projetos para o pró-
ximo ano, e a nossa Controladoria. Assim, pudemos 
ser bastante assertivos nos números apresentados. Para 
se ter uma ideia, incluímos nesse relatório também a 

previsão de inadimplência na Contribuição Sindical. 
Infelizmente, nesses dois anos de gestão, temos ob-
servado o aumento desse indicador, então precisamos 
estar preparados caso se perpetue”, ponderou o presi-
dente do Sincor-SP, Alexandre Camillo.

Ao falar da Contribuição Sindical, ele reforçou a 
importância dos corretores de seguros estarem em dia 
com essa obrigação legal, já que os profissionais pre-
cisam dela para operar no segmento. “Essa e outras 
variáveis construíram a projeção de receitas e despesas 
da entidade para o próximo ano”, explicou Camillo.

A convocação da Assembleia, conforme rege o Es-
tatuto Social, foi publicada em jornal de grande circu-
lação, neste caso, O Estado de S. Paulo, no dia 10 de 
novembro, e divulgada aos associados através das mí-
dias do Sincor-SP, como site, comunicados por e-mail 
e publicação nas redes sociais. 

Na sequência, também foi liberado para consulta o 
relatório completo com a Previsão Orçamentária, para 

que o associado pudesse conferir com antecedência os 
números apresentados. O documento está disponí-
vel através do Portal Transparência da entidade, cujo 
acesso é permitido apenas aos associados do Sincor-SP, 
mediante login e senha. 

Para explicar o funcionamento dos sistemas im-
plantados no Sindicato para acompanhamento das 
finanças, o 1º tesoureiro, Marco Damiani, falou sobre 
o processo de atualização das contas. “Através dessas 
ferramentas, podemos acompanhar diariamente e em 
tempo real pela internet todas as movimentações fi-
nanceiras, situação que nunca tivemos antes. O Con-
selho Fiscal, inclusive, tem acesso a todas essas atua-
lizações. E, assim, consolidamos a promessa feita de 
trazer total transparência às contas do Sincor-SP”. 

Camillo encerrou destacando otimismo nos resultados 
de 2017. Segundo ele, nos anos anteriores foram previs-
tos valores, mas a entidade conseguiu resultados maiores. 
“Esperamos que no próximo ano não seja diferente, mas 
que alcancemos uma gestão ainda mais superavitária”, 
concluiu o presidente do Sincor-SP. 

Associados aprovam previsão orçamentária para 2017

CorreToreS VoTAm e JCS CoNQUISTA PrÊmIo De JorNALISmo
Por votação dos corretores de seguros, a reportagem "Pela sobrevivência das 
corretoras de seguros", da jornalista Elaine Lisbôa, publicada na edição de março 
do JCS, conquistou o 2º lugar na categoria especial "Corretores de Seguros" do 
Prêmio Nacional de Jornalismo em Seguros, promovido pela Fenacor, com apoio 
da Escola Nacional de Seguros e da CNSeg.
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 30 de novembro, no rio de Janeiro, e 
premiou 18 jornalistas em seis categorias: “Mídia Impressa”, “Televisão”, “rádio”, 
“Webjornalismo”, “Mídia Especializada” e “Especial Corretores de Seguros”. No 
total, 491 reportagens foram inscritas por jornalistas de todas as regiões do Brasil.

Para conferir, acesse o link www.transparenciasincorsp.org.br
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O recadastramento dos corretores de seguros está 
de volta. Durante realização do Encontro de Líderes 
da Fenacor, no dia 02 de dezembro, foi assinado Ter-
mo de Convênio entre a Superintendência de Seguros 
Privados (Susep) e o Instituto Brasileiro de Autorre-
gulação do Mercado de Corretagem de Seguros de 
Resseguros de Capitalização e de Previdência Com-
plementar Aberta (Ibracor) para a operacionalização 
do recadastramento e cadastramento dos corretores 

Com o objetivo de estimular o conhecimento sobre 
o ramo de capitalização, a adimplência e novas asso-
ciações, o Sincor-SP criou a campanha "Associativa 
Premiada" para contemplar os corretores de seguros 
associados que estiverem rigorosamente em dia com a 
Contribuição Associativa.  

A partir de janeiro, mensalmente será sorteado um 
título de capitalização, da Icatu Seguros, no valor de 

Susep e Ibracor assinam acordo para volta do 
recadastramento dos corretores de seguros 

Sincor-SP lança Associativa Premiada para corretores 
de seguros

de seguros. Até o final de dezembro, a Susep deverá 
publicar circular regulamentando o modelo que será 
adotado junto ao Ibracor. A operação está prevista 
para ser iniciada já no primeiro trimestre de 2017.

A iniciativa tem como objetivo atualizar os dados 
gerais sobre os profissionais que estão efetivamente em 
atividade em todo o território nacional e deverá tam-
bém ser um dos pilares para a distribuição das carteiras 
profissionais dos corretores de seguros (Pessoas Físicas) 

R$ 1.500, destinado a quitar a anuidade associativa da 
entidade. Para isso, os corretores receberão pelos Cor-
reios um bilhete com cinco números (milhares), com 
os quais concorrerão. 

Será contemplado o corretor que possuir a sequên-
cia de algarismos coincidente com a sorteada no 1º 
prêmio da última extração de cada mês da loteria fede-
ral do Brasil. Caso não ocorra, passa-se sucessivamente 

para a sorteada do 2º ao 5º prêmio. Se ainda assim não 
houver título contemplado, valerá a milhar imediata-
mente superior àquela sorteada no 1º prêmio. 

No caso de pessoa jurídica com mais de três sócios, 
em que a anuidade ultrapassa o valor de R$ 1.500, 
o contemplado completará apenas a quantia restan-
te. Além de buscar atrair novos associados e inibir a 
inadimplência, a Associativa Premiada tem como ob-
jetivo familiarizar o corretor de seguros com o produ-
to capitalização. “Com a iniciativa, queremos que o 
corretor passe a oferecer esse produto aos seus clientes, 
diversificando, assim, seu portfólio e ampliando seu 
faturamento”, explica o presidente do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo.

Especial de Fim de Ano
Como lançamento desse novo benefício, o Sincor

-SP fez uma transmissão ao vivo, no dia 15 de dezem-
bro, sorteando dois prêmios, em dinheiro, no valor de 
R$ 5 mil cada. Um para corretor associado da enti-
dade na região metropolitana de São Paulo (Capital, 
ABC, Guarulhos e Osasco) e outro para corretor asso-
ciado no interior ou litoral. O regulamento completo 
pode ser conferido no site do Sincor-SP. 

e das autorizações para o funcionamento das correto-
ras de seguros (Pessoas Jurídicas).

“Esta é uma conquista há tanto esperada e final-
mente obtida, que, além da carteira profissional do 
corretor de seguros, permitirá uma série de ações de 
fortalecimento à categoria e aos sindicatos, tais como 
cadastro atualizado, relacionamento com toda a base 
de corretores do Estado, cobrança do imposto sindi-
cal, entre outras”, declara o presidente do Sincor-SP, 
Alexandre Camillo, que esteve na reunião acompa-
nhado do delegado representante do Sindicato na Fe-
nacor, Manuel Matos. “Ótima notícia para encerrar 
um ano de tantas lutas e desafios e redobrar nossos 
ânimos para mais um ano”, completa.
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certificação digital

Por Thamires Costa
Apesar do cenário econômico desfavorável em di-

versos setores no Brasil, para a certificação digital o ano 
de 2016 rendeu resultados positivos e boas perspecti-
vas para o futuro. “Tais rendimentos são fruto do nos-
so trabalho, empenho e comprometimento, pois, aci-
ma de tudo, somos profissionais conscientes do nosso 
papel de transformação”, ressalta o presidente do Sin-
cor-SP, Alexandre Camillo, durante a abertura do 5º 
Encontro das ARs Empreendedoras, realizado pela 
AC Sincor, no dia 28 de novembro, em São Paulo.

As Autoridades de Registro receberam relatório 
completo de suas operações, separados por grupo de 
cores, como verde, amarelo e vermelho, que indica-
vam a situação de cada AR. “O documento foi rea-
lizado com atenção voltada para cada uma das ARs, 
trazendo detalhes da operação, além de dicas de me-
lhoria”, explica o coordenador da Comissão das ARs, 
Carlos Caporali.

Durante o painel, a Comissão apresentou os pontos 
negativos que levam a uma baixa produção, destacan-
do que as ARs receberão atenção especial da AC Sincor 
para aprimorar os negócios. Caporali ainda destacou o 
Plano de Expansão, que visa qualificar os pretenden-
tes, aumentar a rigidez das regras de credenciamento, 
além de fortalecer o empreendedorismo. “A aproxima-
ção com os colaboradores da AC com o Comitê e a 
Certisign permitirá agilidade na solução dos percalços 
que passamos no dia a dia”, completa. 

Oportunidades de negócios
Os membros da Comissão ainda apresentaram as 

estratégias de negócios para as ARs. Rafael Caporali 
ressaltou a parceria com as entidades de classe. “É mais 
vantajoso procurar entidades patronais como parcei-
ras, pois possuem mais influência e maior abrangên-
cia”, explica. Rodrigo Pelliozzola destacou a importân-
cia de conhecer e oferecer outros produtos além do 
certificado digital, como o Mobile ID, da Certisign, e 
o AssinaSeg, da AC Sincor. “Precisamos entregar uma 
solução para o cliente, a fim de ganhar confiança e 

Marketing e inovação são caminhos para prospecção  
de negócios

lealdade”, finaliza. 
“Focar em setores como laboratórios médicos, hos-

pitais, empresas de vistorias, entre outros, podem tra-
zer bons resultados para as ARs, já que precisam de 
certificado digital”, enfatiza André Camillo. O grupo 
destacou que, além de outras oportunidades, o corre-
tor não pode deixar de oferecer o seguro no momento 
da validação presencial. 

Marketing
Nos últimos meses, a AC Sincor vem investindo em 

uma campanha digital no Google, que promete dis-
seminar a marca e trazer novos negócios para as ARs 
vinculadas. O trabalho está sendo realizado em todo o 
Estado, cirurgicamente, no período de 16 de novem-
bro a 16 de dezembro dando destaque às localidades 

que a AC possui AR instalada. 
De acordo com o diretor de marketing e tecnologia 

da Agência Visia, Ari Pereira, que está trabalhando na 
campanha, a iniciativa tem como foco ações de Search 
Engine Marketing (S.E.M), para incentivar a aquisição 
de produtos ofertados pelo site da AC Sincor, através 
da exibição de anúncios aos usuários.

“Estamos acompanhando os resultados dessa cam-
panha para verificar a possibilidade de permanecermos 
com ela por um período mais longo. Além disso, está 
em pleno desenvolvimento o novo site da AC Sincor, 
que trará uma série de materiais publicitários para as 
ARs aplicarem sua marca e, assim, estarem mais ati-
vas no ambiente de vendas online”, explica o diretor 
responsável pelo Marketing da AC Sincor, Boris Ber.  

mAIoreS emISSorAS
As Autoridades de registro que mais emitiram certificados digitais em 2016 foram homenageadas 
com uma placa. A entrega foi realizada pelo diretor responsável pela AC Sincor, Manuel Matos. 

4º lugar – AR Scaramel3º lugar – AR Lemecor

2º lugar – AR Minc1º lugar – AR Armacseg
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cooperativismo

Anualmente, o Sicoob Central Cecresp, Cooperati-
va Central, classifica e premia as filiadas com melhores 
resultados e práticas. No Ranking 2016, a Credicor-SP,  
Cooperativa dos Corretores de Seguros de São Paulo, 
foi eleita a melhor em sua categoria – das cooperativas 
de médio porte.

O Conselho de Administração da Sicoob foi o res-
ponsável pela escolha das cooperativas do Ranking, 
com base em diversos critérios, como evolução dos 
ativos, da carteira de crédito, receitas com serviços 
para associados, índice de inadimplência, concentra-
ção, despesas administrativas, entre outros.

A avaliação para premiação não depende somente 
dos indicadores econômico-financeiros, mas tam-
bém do bom atendimento, políticas adequadas aos 
cooperados, participação dos membros, bem como 
da administração e do conselho fiscal. São avaliadas 
também as políticas de orientação e treinamentos aos 

Sicoob Credicor-SP é classificada 
em 1º lugar no ranking das 
cooperativas de médio porte

associados, a confiança na cooperativa, a transparência 
na prestação de contas e os incentivos à participação 
dos associados nas assembleias.

Categorias
As cooperativas são classificadas por três categorias: 

pequena (ativo total de até R$10 milhões), média (de 
R$10.000.001 a R$ 30 milhões) e grande (acima de 
R$30 milhões).

A entrega da premiação e troféus às cooperativas 
melhores colocadas no Ranking 2016 ocorreu, con-
juntamente ao Jantar de Confraternização do Sicoob 
Central Cecresp, no dia 02 de dezembro.

“No início, nosso discurso era ‘Juntos seremos for-
tes!’, e hoje já podemos dizer que ‘Juntos somos for-
tes!’. Essa é uma conquista de todos os cooperados, 
corretores de seguros de todo o Estado e seus funcio-
nários, que são os proprietários da cooperativa, de nós 

que lutamos diariamente pelo sucesso e crescimento 
desta séria instituição. Parabéns a todos”, comemora a 
gerente da Credicor-SP, Geny Schimith.

Cooperativas de médio porte

Classificação Cooperativa
1º lugar Sicoob Credicor-SP
2º lugar Coopercana
3º lugar Cooperserv Lençóis
4º lugar Sicoob Acicred
5º lugar Crediprodesp
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regionais
gUArULHOS

Em pauta
O diretor da Regional 

Guarulhos, Claudemir 
Machi, recebeu as 
seguradoras parceiras do 
Sincor-SP para a reunião 
mensal. O encontro 
aconteceu no dia 22 de 
novembro e teve como pauta 
os eventos de fim de ano.

SOrOCABA

Planejamento
Os representantes das 

seguradoras parceiras do 
Sincor-SP participaram 
de uma reunião na 
Regional Sorocaba, 
dirigida por Eduardo 
Lemes, no dia 10 de 
novembro. O objetivo 
do encontro foi discutir a 
festa de confraternização 
para os corretores de 
seguros da região.

SÃO JOÃO dA BOA VISTA

Corretor multivisão
Os corretores de seguros da Regional São João da Boa Vista, liderada por Silvia 

Helena Rinaldi Lara, receberam a palestra “Corretor Multivisão: enxerga o cliente 
além do produto", no 
dia 29 de novembro. 
O treinamento aborda 
o marketing e a gestão 
como alavancas para  
os negócios.

Lidere sua equipe
O 4º módulo da “Trilha do Empreendedor” 

ensina o corretor a liderar a equipe de maneira 
produtiva e eficaz. O treinamento ainda traz os estilos 
de liderança, a delegação de funções, com foco no 
aprimoramento dos colaboradores.

associar é conquistar
Corretores de seguros recém-formados foram apresentados à campanha “Associar 

é Conquistar – Juntos Somos Mais Sincor-SP”, que percorreu as Regionais 
Campinas e Centro, dirigidas por Adelairton Ferreira Eloi e Braz Romildo, 
respectivamente. O 2º tesoureiro do Sincor-SP, Carlos Aparecido Cunha, e o diretor 
do departamento Social, Luiz Morales, apresentaram a campanha aos presentes.

Campinas – 26.11 Centro – 26.11

trilha do empreendedor

Fernandópolis – 08.11

Santos – 08.11

Piracicaba – 08.11

Bauru – 09.11

Guarulhos – 10.11

ATeNDImeNTo Ao CLIeNTe

São João da Boa Vista – 10.11

Araraquara – 21.11

Zona Oeste – 23.11

Mogi das Cruzes – 29.11

Presidente Prudente – 22.11

3º Módulo em Franca 
18 e 19.10

3º Módulo em Presidente Prudente 
18 e 19.10
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Em mais uma etapa do evento 
Voz do Empreendedor, as Regionais 
do Sincor-SP se reuniram com as 
seguradoras parceiras do corretor de 
seguros. Entre outubro e novembro, 
os encontros abordaram os novos 
produtos das seguradoras, como 
também estratégias de marketing  
e vendas.

1. Nova Alta Paulista e SulAmérica – 05.10
2. Presidente Prudente e Bradesco – 20.10
3. Presidente Prudente e SulAmérica – 25.10
4. Nova Alta Paulista e Mapfre – 26.10
5. Assis e Allianz – 31.10
6. Araçatuba e Bradesco – 08.11
7. Barretos e Mapfre – 08.11
8. Bauru e SURA Seguros – 08.11
9. Presidente Prudente e Porto Seguro – 08.11
10. Zona Oeste e Liberty – 08.11
11. Fernandópolis e Liberty – 09.11
12. Osasco e Sompo – 09.11
13. São João da Boa Vista e Allianz – 09.11
14. Franca e HDI – 10.11
15. Zona Norte e Mapfre – 10.11
16. Marília e Porto Seguro – 16.11
17. Guarulhos e AIG – 17.11
18. Bauru e Bradesco – 17.11
19. ABCDMR e SURA Seguros – 22.11
20. Assis e Bradesco – 22.11
21. Presidente Prudente e Mapfre – 22.11
22. Campinas e Liberty – 23.11
23. Fernandópolis e Bradesco – 23.11
24. São João da Boa Vista e HDI – 23.11
25. Zona Norte e Porto Seguro – 23.11
26. Marília e Mapfre – 29.11
27. Guarulhos e Mapfre – 30.11
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ação social

DPVAT 
Os corretores de seguros das Regionais São José dos Campos e 

Ribeirão Preto, lideradas pelos diretores Joilson Soares e Vicente Tozzo, 
respectivamente, foram às ruas das cidades para divulgar a “Campanha 

DPVAT – Corretores de Seguros 
Juntos com Você”. A ação tem o 
objetivo de esclarecer a população 
sobre os direitos à indenização, 
reforçando o atendimento gratuito 
prestado pelo Sincor-SP. 

Ribeirão Preto -19.11

São José dos Campos – 23.11

ASSIS

Iniciativas do bem
MOgI dAS CrUZES

Evento beneficente

Durante o encontro Voz do 
Empreendedor com a Bradesco, a 
seguradora contribuiu com a campanha 
“Doe brinquedo e receba um sorriso”, 
realizada pela Regional Assis, dirigida por 
Jobel Cândido Venceslau. 

Fortalecendo o papel do corretor de 
seguros como agente do bem-estar social, 
os associados da Regional Mogi das Cruzes, 
dirigida por Fábio Mattos, participaram 
da “Galinhada Beneficente”. O evento 
foi realizado em parceria com a APAE – 
Associação de Pais Amigos dos Excepcionais 
e aconteceu no dia 26 de novembro.
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espaço do clube

bônus

CCS-SP empossa diretoria para a gestão 2016/2018

Reeleito para um novo mandato, o mentor 
Adevaldo Calegari assume o comando do Clube dos 
Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) para 
os próximos dois anos ao lado do secretário Evaldir 
Barboza de Paula, da presidente da Junta Fiscalizadora 
Luciana Ferreira e do novo tesoureiro Flavio 
Bevilácqua Bosisio. Dois outros novos membros 
também se juntaram à diretoria para compor o 
quadro da Junta Fiscalizadora: Jorge Teixeira Barbosa e 
Paulo Schroeder.

A última gestão foi marcada por novidades, 

ACONSEg-SP

Balanço de 2016 
Durante comemoração dos 13 anos da Aconseg-SP,  

que aconteceu no dia 23 de novembro, o presidente 
da entidade, Marcos Colantonio, destacou as 

principais conquistas 
da entidade durante 
o ano. “2016 foi 
desafiador, mas tivemos 
importantes realizações, 
como o aumento do 
número de assessorias 

afiliadas e de seguradoras que passaram a trabalhar 
com elas, o que mostra que as assessorias estão cada 
vez mais consolidadas no mercado”, comentou.

CIST

Simpósio traça cenário 
do seguro transporte

Aproximadamente 400 profissionais da área de 
seguros de transportes participaram da 4a edição do 
Simpósio ExpoCIST, encontro realizado pelo Clube 
Internacional de Seguros de Transportes (CIST), no 
dia 24 de novembro, em São Paulo. Com o tema “O 

cenário dos seguros 
de transportes no 
Brasil”, o evento 
trouxe lideranças 
do setor, além de 
painéis, debates e a 
feira de exposição.

CVg-SP

Regulamentação  
do Universal Life

Durante almoço do  
CVG-SP, no dia 28 de 
novembro, o diretor da 
Susep, Paulo dos Santos, 
afirmou que a autarquia  
está empenhada na 

aprovação do Universal Life, produto que combina 
plano de acumulação (nos moldes do VGBL/PGBL) 
com o seguro de vida tradicional, além de dispor 
de flexibilidade para a customização de coberturas e 
de prêmios. “A expectativa é que esse produto seja, 
finalmente, aprovado neste ano”, disse.

SINdSEg-SP

Resultados e desafios
O Sindseg-SP reuniu 

representantes do mercado 
para comemorar os 
resultados e realizações 
do ano, no dia 7 de 
dezembro. Mauro Batista 
abordou os desafios que o 
setor enfrentou em 2016 
e os reflexos das crises econômicas e políticas. “Foi 
um ano difícil. Os reflexos da crise na economia e na 
política impactaram todos os setores do País. E não 
foi diferente no nosso setor. Porém, reafirmamos que 
somos um segmento maduro e fechamos mais este 
ciclo melhores que muitos segmentos”.

SUSEP

50 anos de atividade
Completando 50 

anos no dia 21 de 
novembro, data de 
sua criação, a Susep 
tem atuado para o 
desenvolvimento 

de um mercado próspero e atrativo. Na cerimônia 
de celebração, o presidente do Sincor-SP e vice-
presidente da Fenacor, Alexandre Camillo, se juntou 
a demais representantes da Federação (presidente 
Armando Vergílio e presidentes de Sincors de todo 
o Brasil) com o superintendente da Susep, Joaquim 
Mendanha, e o deputado federal Lucas Vergílio.

UCS

A importância da união
Com a presença dos associados e parceiros, a União 

dos Corretores de Seguros (UCS) realizou, no dia 
25 de novembro, sua festa de confraternização. O 
presidente da entidade, Marcelo Guirao, destacou a 
união das entidades em torno de soluções e propostas 
em favor do corretor de seguros. 

como a apresentação de temas inéditos nos almoços 
mensais e a participação de empresas prestadoras de 
serviços, além da realização de encontros externos. 
“Continuaremos apostando na inovação, porque 
o momento exige a reciclagem e o aprimoramento 
dos corretores”, diz. O secretário Evaldir adianta 
que pretende aplicar métodos de gestão de negócios 
na administração da entidade, bem como criar um 
regimento interno com normas de conduta. “Aceitei 
o compromisso de tornar esta gestão melhor que a 
anterior”, diz.

Novo membro da Junta Fiscalizadora do CCS-SP, 
Jorge Teixeira Barbosa, ex-presidente da Aconseg-SP, 
acredita que terá nova oportunidade para defender 
as causas dos corretores. “O prestígio e a importância 
do Clube dos Corretores pesam a favor dos pleitos 
da categoria”, diz. Já Flávio Bosisio, que vai cuidar da 
gestão financeira da entidade, está feliz com o retorno. 

“Ocupei o mesmo cargo na gestão do Nilson Arello 
e agora retorno, bastante animado, nesta gestão do 
Calegari, que mostrou muita eficiência e eficácia”, diz.

A diretora Luciana Ferreira destaca o trabalho 
da entidade em prol dos associados. “Nos últimos 
anos, o CCS-SP vem trabalhando fortemente para a 
melhoria profissional de seus associados, apresentando 
novos nichos de mercado e oportunidades de 
desenvolvimento de negócios diversificados. 
Continuaremos atuantes nessa nova gestão, com 
muita transparência e profissionalismo”, afirma. 

Recém-chegado à nova diretoria, Paulo Schroeder 
também aposta na evolução do CCS-SP. “Acredito 
que a nova gestão possa melhorar ainda mais a atuação 
do Clube, com uma administração profissional e 
transparente e maior qualidade nos eventos. Dessa 
forma, o Clube poderá atrair cada vez mais potenciais 
interessados em participar desse seleto grupo”. 
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obrigatoriedade escada acima / escada abaixo
Use este espaço você também, enviando sugestões para o e-mail: jcs@sincorsp.org.br
Se aceita, sua sugestão poderá ser publicada nesta seção.

3. Venda de veículos novos sobe 12% de outubro  
para novembro de 2016 (Fenabrave)

2. Capitalização distribuiu mais de r$ 860 milhões em 
sorteios, registrando avanço de 13,9% (FenaCap)

1. Credicor-SP lidera ranking 2016 do  
Sicoob Central Cecresp

Anualmente, os corretores de seguros devem colocar em dia o recolhimento da 
Contribuição Sindical para o exercício da profissão. Baseado nos valores da Tabela 
da CNC (Confederação Nacional do Comércio), o Sincor-SP envia as guias com 
os respectivos valores a todos os profissionais cadastrados para operações no Estado.

Fundamentada legalmente pelo art. 149 da Constituição Federal, a Contribuição 
tem o objetivo de atender ao sistema de custeio da representação sindical, permi-
tindo que a entidade possa retribuir com diversos benefícios e também lutar pelos 
interesses da categoria.

De acordo com o § 3º, do art. 13, da Lei Complementar nº 123, as empresas 
optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do pagamento da Contribuição. 
No entanto, é preciso avisar o Sincor-SP da opção, enviando um e-mail com o 
Termo de Deferimento ao Simples ao departamento de Cadastro do Sindicato.

O corretor pessoa jurídica deve pagar o imposto até o dia 31 de janeiro, no valor 
de R$ 215,03, já o corretor pessoa física receberá o boleto no valor de R$ 107,52 
para pagamento até o dia 28 de fevereiro. É importante ressaltar que os profissio-
nais que possuem empresa, a contribuição deve ser recolhida também na pessoa 
física, mesmo não sendo atuante como tal.

O Sincor-SP alerta a categoria que a inadimplência pode ocasionar o bloqueio 
do pagamento das comissões dos corretores, já que as companhias seguradoras, em 
conformidade com a Circular Susep Nº 447/2012, art. 2, devem exigir a compro-
vação do recolhimento para liberar os valores.

Lembrando que o recadastramento obrigatório dos corretores de seguros pela 
Susep acontecerá no 1º trimestre de 2017, portanto, o profissional deve estar em 
dia com as obrigações tributárias.

Contribuição Sindical  
2017 tem início
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com corretor

Este quadro é produzido pela docente da Unisincor, Suely Aguiar

1. PIb brasileiro recua 0,8% no terceiro trimestre  
e tem 7ª queda consecutiva (IBGE)

2. Sinistros crescem 3,6% nos dez primeiros meses 
de 2016, volume de r$ 37,8 bilhões (Susep)

3. roubo de cargas: capital e Grande São Paulo 
respondem por 81% das ocorrências (Tracker-Fecap)

Dicas de Português
Taxar/Tachar
Errado: Ela quer taxar o aluno de preguiçoso.
Certo: Ela quer tachar o aluno de preguiçoso.
Regra: Tachar significa acusar alguém de algo
Observações: Não existe o verbo ‘taxar’; há o substantivo taxa que significa tributo.
Ex.: As taxas cobradas pelo governo são abusivas

Tons pastéis/tons pastel
Errado: O corretor de seguros só usa ternos em tons pastéis.
Certo: O corretor de seguros só usa ternos em tons pastel.
Regra – Nome de cor quando expresso por substantivo ainda que no plural,  
não varia.
Ex.:  Ela só compra blusas rosa. 

O executivo comprou várias camisas creme.

No caso de um adjetivo, o plural se faz normalmente.
Ex.:  No armário do diretor há vários ternos azuis. 

O jogador de futebol comprou vários carros pretos.

Em seda/de seda
Errado: A gerente da corretora prefere blusas em seda para viajar.
Certo: A gerente da corretora prefere blusas de seda para viajar.
Regra – Usa-se a preposição “de” e não “em” para definir o material de que alguma 
coisa é feita 
Ex.: Banco de couro em veículo é um acessório muito procurado pelos clientes. 

Favoreceu ao time/favoreceu o time
Errado: O juiz favoreceu ao time da casa.
Certo: O juiz favoreceu o time da casa.
Regra – O verbo favorecer, nesse sentido, rejeita a preposição “a”.
Ex.: A decisão favoreceu os jogadores e os torcedores.

Todo/todo o/toda a
Errado: Os turistas viajam por todo país.
Certo: Os turistas viajam por todo o país.
Regra – todo o/toda a indica totalidade
Ex.: Eles percorreram toda a cidade (a cidade inteira).
Obs.: todo/toda = qualquer ou cada parte
Ex.:  O corretor lia todo livro de literatura 

Nesse caso, o corretor apreciava qualquer ou cada livro de literatura.

Que é/que seja
Errado: O presidente nega que é negligente.
Certo: O presidente nega que seja negligente.
Regra – “negar que” introduz o modo subjuntivo, assim como as palavras “embora 
e talvez”.
Ex.:  Ela talvez o chame para viajar. (verbo chamar – subjuntivo presente) 

Embora tente disfarçar, ela vai deixar o emprego. (verbo tentar –  
subjuntivo presente)

Adéqua/é adequado
Errado: Este projeto se adéqua à necessidade do cliente. 
Certo: Este projeto é adequado à necessidade do cliente. 
Regra – Essa flexão do verbo adequar, apesar de ser muito utilizada, ainda 
não é aceita pela gramática da nossa língua. Prefira utilizar a construção “não é 
adequado”/”não é adequada” ou algum sinônimo para que a norma culta e formal 
seja respeitada. 
Ex.:  A pauta da reunião não é proibida para o momento. 

O assunto não é pertinente a esses casos. 
(Que 2017 seja um ano de realizações e conquistas!)
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ponto de vista

maurício Tadeu  
de Luca Gonçalves
CEo do grupo PWA (Partwork 
Associados), que atua nos serviços 
de auditoria, contabilidade e 
administração. Membro do 
Conselho Consultivo da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo, e 
da Comissão do núcleo de Jovens 
Contabilistas do Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de  
São Paulo.

Abuso de poder: os limites da fiscalização
Todos somos sonegadores, até que se prove o contrário. A 

assertiva é absurda, mas infelizmente parece, muitas vezes, 
reger a Administração Fiscal, que comumente, em todos os 
níveis (federal, estadual ou municipal), exerce suas ativida-
des de maneira abusiva, o que consequentemente estimula  
a litigiosidade.

E os dissabores vão muito além do quesito burocracia. 
Partindo do ignóbil princípio de que o cidadão ou pessoa 
jurídica é culpado - como se fossemos sonegadores até con-
seguirmos provar o contrário -, são inúmeras as situações em 
que agentes do fisco agem em desacordo com a lei, ignorando 
direitos básicos do contribuinte, com abuso de poder, meios 
ilícitos e reprováveis para obter possíveis provas, além de atos 
de intimidação.

Temos assegurado no artigo 37 da Constituição Federal 
que todos os órgãos da administração pública, em todos os 
níveis, obedeçam aos princípios de legalidade, impessoa-
lidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outras 
normas especificadas em mais de 20 incisos. Logo, qualquer 
ato praticado fora desses limites não pode e não deve ser  
considerado legítimo. 

Mas, infelizmente, ainda são muitos os casos em que o fis-
cal entra na empresa coagindo funcionários e sócios, abrin-
do gavetas, arquivos, pastas, apreendendo documentos sem 
protocolo, autorização ou mando judicial, atitudes completa-
mente ilegais e que configuram claro abuso de poder. E esses 
são apenas alguns exemplos de flagrante abuso. 

Também são condutas irregulares do Fisco
•  Exigir do contribuinte o cumprimento de qualquer obrigação 

que não esteja prevista em Lei;

•  Empreender ou fazer uso de qualquer abuso de ordem moral 
para obter informações; 

•  Violar a honra, imagem ou intimidade do contribuinte;

•  Impedir a locomoção de pessoas ou funcionários do contribuinte;

•  Criar entraves para o funcionamento tanto do estabelecimento 
em si como do trabalho dos colaboradores; 

•  Dar tratamento discriminatório ao contribuinte – como, 
por exemplo, chamá-lo de sonegador -, ou dar tratamento 
difamatório por sua condição;

•  Exigir a entrega de documentos ou obrigações com prazo 
insuficiente e que impeça o cumprimento da ordem;

•  Requerer documentos, controles internos ou relatórios que 
não sejam obrigados por lei; 

•  Acessar instalações ou informações não relacionadas ao 
tributo ou ao assunto da fiscalização; 

•  Induzir o contribuinte ao erro.

Caso se sinta coagida ou vítima de situações de abuso 
de poder, a empresa tem as seguintes opções: 
•  Encaminhar todos os colaboradores, sócios ou pessoas que 

presenciaram a ocorrência a uma Delegacia de Polícia e 
registrar queixa, descrevendo detalhadamente as atitudes 
e atos do Agente Fiscal. O boletim de ocorrência, com o 
maior número possível de testemunhas, servirá como prova 
a favor da empresa para solicitar a nulidade e consequente 
arquivamento do auto de infração, uma vez que as regras 
legais processuais para a autuação não foram cumpridas;

•  Fazer petição do ocorrido ao órgão público responsável pela 
fiscalização, com a assinatura das testemunhas;

•  Formalizar e abrir ocorrência na Receita Federal, seja pelo 
site (na página da Ouvidoria) ou pelo telefone; 

•  Requerer mandato de segurança para que a fiscalização seja 
encerrada por abuso de poder;

•  Câmeras de segurança ou gravadores presentes no 
ambiente também podem auxiliar na produção de provas, 
sendo posteriormente traduzidas em laudo assinado por 
perito competente.

Como nós, as autoridades têm direitos e deveres. Assim, 
em casos de fiscalização, o empresário ou o contador deve re-
ceber o fiscal em uma sala, ver o termo de fiscalização, combi-
nar as visitas e não permitir qualquer ato em forma de abuso 
de poder ou que infrinja a Constituição.

Vale ressaltar que, hoje, a sofisticação da inteligência fiscal 
torna inadmissível a justificativa de que o fisco fique engessa-
do ao fiscalizar uma empresa, já que tanto na esfera estadual 
quanto na federal o fisco tem ciência do volume das opera-
ções do negócio tanto ou mais do que os próprios sócios. 

Logo, invasão de empresa, sem mandado de segurança ex-
pedido pelo judiciário, ações ilícitas e atitudes de intimidação 
ao contribuinte são flagrantes atos de abuso de poder e fraude.

... infelizmente, ainda são muitos os casos 
em que o fiscal entra na empresa coagindo 

funcionários e sócios, abrindo gavetas, 
arquivos, pastas, apreendendo documentos 

sem protocolo, autorização ou mando  
judicial, atitudes completamente ilegais e  

que configuram claro abuso de poder
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