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Comissão de Relações de Consumo 
Superintendência de Relações com o Mercado 

 
Reunião No 03 

 
Ata de 02/05/13           | Hora:  14h30 
Local: CNseg e SindSeg de São Paulo  

 

1. Comparecimento: 14 pessoas 
 
Rio de Janeiro: 07 pessoas 
Angélica Luciá Carlini (CNseg), Irene Cristina Marques (CNseg), Manoel Rodrigues 
Machado (FenaSaúde), Márcia de Alcântara Rezende (FenaPrevi), Maria da Gloria Faria 
(CNseg), Maria Elena Bidino (CNseg) e Solange Beatriz Palheiro Mendes (CNseg). 
 
Convidados: 04 pessoas 
Elaine Jorge (CNseg), Gisele Garuzi (FenSeg), Guilherme Callado (FenSeg) e Ricardo 
Tavares (CNseg). 
 
São Paulo: 03 pessoa 
Cláudia Pires Rodrigues Wharton (FenaPrevi, representada por Waldir Gunther), Hélio 
Fernando Leite Solino (FenSeg, representado por Mariana Servija) e Luciana Galvão 
(CNseg). 
 
Ausências registradas - Membros Titulares (xx): Adriana Melo (FenSeg), Ana Paula 
Cavalcante (FenaCap), Eugênio Liberatori Veslasques (FenSeg), Fabiola da Silva 
Santos (FenaSaúde), Fernando Bertasson (FenSeg), Jacqueline da Silva Pinto 
(FenaCap), José Armando Rossi (CNseg), José Jorge Santos de Oliveira (FenaSaúde), , 
e Washington Luiz B. da Silva (FenaPrevi). 
 
Secretário:  Ricardo Tavares (CNseg) 
 
2. Pauta: 

 
2.1. Aprovação da Ata da Reunião Passada 
2.2. Análise sobre os Impactos do Plano Nacional de Consumo e Cidadania 

(Decreto 7.962, Decreto 7.963 e PL 5.196/2013) e Aspectos Relacionados 
com a Resolução CNSP nº 279/2013 (Obrigatoriedade de Instituição da 
Ouvidoria) e com a Expansão dos Procons 

2.3. Parceria com o Brasilcon - Jornadas de Trabalho com os Procons 
2.4. Criação da Cartilha sobre Direitos e Deveres do Consumidor de Seguros 
2.5. Minuta da Análise Comparativa entre a Resolução CNSP nº 279/2013 e a 

Resolução Normativa da ANS nº 323/2013 (Obrigatoriedade da Instituição 
da Ouvidoria) 

2.6. Avaliação do Seminário sobre Direitos & Deveres do Consumidor de 
Seguros, Realizado no Dia 27 Março de 2013 (Revista Consumidor Teste) 

2.7. Comentários sobre a Reunião da CNseg com o DPDC em 19/03/2013 (Pró-
Memória Elaborada Pela Profa. Maria Stella Gregori) 

2.8. Projetos de Aperfeiçoamento da Comunicação com o Consumidor 
2.8.1 Contrato Transparente (Amil) 
2.8.2 Caixa Seguro Amparo  
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2.8.3 Pontos-Chave 
2.8.3.1 Respostas quanto à Utilização dos Pontos-Chave por parte 

das Empresas  
2.8.3.2 Pontos-Chave Saúde Suplementar (Elaboração da 

Fenasaúde)  
2.8.3.3 Pontos-Chave do Seguro Residencial (Continuação) 
2.8.3.4 Próximos Produtos 

2.9. SIBLOQ - Banco de Dados de Bloqueio de Ligações de Telemarketing 
2.10. Avaliação do Evento “A Era Do Diálogo”, Realizado em 04/04/2013. 
2.11. Garantia Estendida, Venda no Varejo. 
2.12. Espaço Reservado no Site da CNseg Dedicado ao Consumidor 

(“Consumidor Seguro”).  
2.13. Informes sobre o GT de Redes Sociais 
2.14. Outros Assuntos 

 
 

3 Registros | Deliberações: 
   

3.1. Aprovação da Ata da Reunião Passada (21/03/2013) 
A ata da reunião de 21/03/2013 foi aprovada por unanimidade. 
 

3.2. Análise sobre os Impactos do Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania - Plandec (Decreto 7.962, Decreto 7.963 e PL 5.196/2013) e 
Aspectos Relacionados com a Resolução CNSP nº 279/2013 
(Obrigatoriedade de Instituição da Ouvidoria) e com a Expansão dos 
Procons (Anexo 1) 
A Dra. Angélica Carlini mostrou a apresentação contendo a sua análise e 
os impactos do Plandec no mercado de seguros. Principais destaques 
expostos: 
-  Política de Estado, abrangendo programas e ações de proteção do 

consumidor em todo o país. 
-  Prioriza o direito à informação, a qualidade e ao atendimento ao 

consumidor. 
- Objetivos: Atender as necessidades e respeitar a dignidade, saúde e 

segurança do consumidor; estimular a melhoria da qualidade de 
produtos e serviços; prevenir e repreender condutas que violem direitos 
do consumidor; estimular o acesso a padrões de produção e consumo 
sustentáveis e promover a transparência e harmonia nas relações de 
consumo. 

 (Necessidade de o Poder Executivo estar no centro das decisões e ações 
visando à proteção do consumidor, em contrapartida com o Poder 
Judiciário). 

- Criação da Câmara Nacional de Relações de Consumo, para formular 
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políticas públicas setoriais, por meio do desenvolvimento de ações 
executivas de Comitês Executivos, cujo funcionamento será definido em 
ato do Poder Executivo. 

- Conselho de Ministros – Justiça; Fazenda; Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; Planejamento, Gestão e Orçamento; 
e CASA CIVIL (o foco também é político: subtrair do Poder Judiciário e 
do Legislativo (atualização do CDC) a primazia da proteção do 
consumidor). Entidades privadas deverão ser convidas e a CNseg 
deveria estar presente, identificando através de qual instituição poderia 
promover uma aproximação do centro das decisões do governo. 

- Foram criados 3 Comitês Técnicos e outros poderão ser criados de 
acordo com a demanda. Se houver necessidade, um dos Comitês 
poderia ser sobre Seguros e devemos estar preparados. 

- O Comitê Técnico de Consumo e Regulação (construir e implementar 
medidas de redução de conflitos nos setores regulados). Não 
contempla a participação da SUSEP. 

- Comitê Técnico de Consumo e Turismo (estabelecer ações que 
aprimorem os serviços envolvidos no atendimento ao consumidor 
turista nacional e estrangeiro com ênfase nos grandes eventos) 

- Comitê Técnico de Consumo e Pós-Venda (aprimorar os procedimentos 
de atendimento ao consumidor no pós-venda de produtos e serviços e 
criar indicadores de qualidade das relações de consumo) 
(Os comitês apresentarão relatórios periódicos com propostas e 
resultados de estudos). Sugeriu que a CRC acompanhe os relatórios 
publicados pelos 3 Comitês. 

- Artigo 13 – Para a execução do Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, 
ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da 
administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, com consórcios públicos, bem como com entidades 
privadas, na forma da legislação pertinente (é possível pensar em um 
acordo de cooperação entre a CNSeg, ou as Federações, ou os 
Sindicatos de Seguradoras, ou a Escola Nacional de Seguros e o 
Ministério da Justiça para colaborar para a execução do Plano por meio 
de um projeto específico do setor). 

- Decreto nº 7.962 de 2013 (regulamenta a Lei. 8.078, de 1990, que 
dispõe sobre Comércio Eletrônico). O impacto no setor de seguros é 
pequeno, mas para os corretores de seguros que operam por meio 
eletrônico é grande. 

- Projeto 5.196 de 2013 (Fortalecimento dos Procons). Os Procons 
passarão a poder fixar um tempo para que um conflito seja solucionado 
e caso não seja cumprido o prazo, poderá fixar uma multa cominatória 
diária graduada de acordo com a gravidade da infração e não de 
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acordo com o valor do produto. A multa poderá ser muitas vezes 
superior ao valor do produto ou do serviço se o PROCON entender 
que houve gravidade, cuja definição é muito subjetiva. 

- Prevê que as decisões administrativas adotadas pelos PROCONs 
passarão a ter valor de título executivo extrajudicial (como um 
título de crédito, por exemplo, um cheque ou nota promissória). 

- O objetivo do projeto é impedir que os fornecedores compareçam 
perante os PROCONs para realizar acordos e, posteriormente, não 
os cumpram. 

 (A CRC poderá elaborar documentos específicos com foco no 
consumidor, separados por tópicos de interesse, e apresentá-los às 
federações para disseminação entre as empresas associadas). 

- Artigo 60 - Inciso V – prestação adequada das informações 
requeridas pelo consumidor, sempre que tal requerimento guarde 
relação com o produto adquirido ou serviço contratado (a mais 
próxima do contrato de seguro). Na hipótese de não ser atendida a 
prestação da informação, poderá ser fixada multa diária graduada de 
acordo com a gravidade da infração. É subjetivo em dois aspectos: 
adequação da informação e gravidade da infração. 

- Dever das Ouvidorias. Difusão da existência da ouvidoria deve ser feita 
pelos mesmos canais utilizados para difundir produtos e serviços, 
ou seja, portal eletrônico, extratos, comprovantes eletrônicos ou de 
papel, propostas, contratos, material de publicidade e demais 
documentos. A Susep vai monitorar o desempenho das ouvidorias a 
partir de índices mínimos de eficiência e/ou qualidade. Levarão em 
conta os dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do 
Consumidor – SINDEC do MJ. Essa forma de avaliar aproxima a SUSEP 
definitivamente do Sistema Nacional de Proteção do Consumidor e 
este dela, conforme previsto no Plandec. 

- Recomendações: 
 Capacitar pessoal de área de sinistros, técnica, comercial, controles 

internos, compliance, entre outras, para a nova dimensão de direitos 
do consumidor no Brasil. 

 Capacitar pessoal de área de SAC e Ouvidoria. 
 Registrar capacitação e arquivar o material para futuras defesas. 
 Capacitar pessoal de jurídico e colaboradores para se preparar para 

novo relacionamento com os Procons 
 Curto prazo – ações para divulgar para o público interno (Federações 

e Sindicatos) as mudanças e as perspectivas de atuação do Procon. 
 Médio prazo – produzir material de esclarecimento e sugestões de 

atividade com consumidores para que as seguradoras possam 
transmitir informações de forma mais sistematizada e completa. 

 Longo prazo – estabelecer diálogo sistemático com Procons e com o 
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Governo Federal, de forma a participar mais ativamente do debate da 
proteção do consumidor. 

 
3.3. Parceria com o Brasilcon - Jornadas de Trabalho com os Procons 

O projeto Jornadas sofreu alterações e será reapresentado na próxima 
reunião. 
 

3.4. Criação da Cartilha sobre Direitos e Deveres do Consumidor de 
Seguros 
A Dra. Angélica Carlini informou que apresentará a primeira minuta da 
Cartilha em meados do mês de julho, cujo lançamento será o Conseguro 
deste ano. 
 

3.5. Minuta da Análise Comparativa entre a Resolução CNSP nº 279/2013 
e a Resolução Normativa da ANS nº 323/2013 (Obrigatoriedade da 
Instituição da Ouvidoria) 
O Sr. Ricardo Tavares informou que foi elaborado uma minuta do Quadro 
Comparativo entre a Resolução CNSP nº 279/2013 e a Resolução 
Normativa da ANS nº 323/2013 (Anexo 2), com a participação da CNseg, 
da FenaSaúde e de dois ouvidores-membro da Comissão de Ouvidoria. O 
objetivo deste trabalho é a sua disponibilização nos sites da CNseg e da 
FenaSaúde para consulta de interessados, já que o assunto é ainda recente 
para algumas empresas do setor de seguros. 
 

3.6. Avaliação do Seminário sobre Direitos & Deveres do Consumidor de 
Seguros, Realizado no Dia 27 Março de 2013 (Revista Consumidor 
Teste) 
Foi distribuído um Informe Especial elaborado pela Revista Consumidor 
Teste, contendo artigos sobre o evento e um resumo de todos os painéis 
do Seminário. Todas as apresentações realizadas estão disponíveis no site 
da CNseg. 
 
De forma geral, o evento foi considerado entre bom e muito bom, tendo 
cumprido seu objetivo central que era o de estabelecer uma aproximação 
com o judiciário do Rio Grande do Sul. O seminário contou com a 
presença de 117 pessoas, dentre advogados (15), Procons (18), Painelistas 
Moderadores (13), Sincor RS (8), SindSeg RS (6), CNseg (12), Geral e 
Profissionais de Seguros (45), cujo relatório foi anexado a esta ata (Anexo 
3). 
 
O Sr. Ricardo Tavares informou que o Presidente da Revista Consumidor 
Teste, Sr. José Luiz da Silva, agendou uma reunião em maio com a Diretora 
Executiva da CNseg com o fim de tentar estabelecer um cronograma de 
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eventos para 2014, de modo a replicar o seminário em outros estados do 
Brasil. 
 

3.7. Comentários sobre a Reunião da CNseg com o DPDC em 19/03/2013 
(Pró-Memória Elaborada Pela Profa. Maria Stella Gregori) 
A Sra. Maria Elena Bidino informou que o objetivo central tratado na 
reunião com o DPDC, em Brasília, com a participação da Profa. Maria Stella 
Gregori, era para entender melhor as estatísticas do Sindec, pois os dados 
apresentados não espelham claramente a realidade dos fatos ocorridos, 
por exemplo, quando há uma reclamação sobre o Seguro de Garantia 
Estendida, o atendente do Procon poderia classificá-la como sendo da loja 
de varejo ou do bem adquirido e, muitas vezes, não indicam que o cerne 
da reclamação era sobre seguro, distorcendo as estatísticas. Na 
oportunidade, já havia ficado evidenciada a preocupação do DPDC com a 
comercialização dos produtos securitários oferecidos nas lojas de varejo, 
seja por meio de vendas casadas ou pela falta de transparência e do 
fornecimento de informações claras ao consumidor. 
 

3.8. SIBLOQ - Banco de Dados de Bloqueio de Ligações de Telemarketing 
A Sra. Therezinha Vollú, da Central de Serviços da CNseg (Ceser), mostrou 
o resultado da pesquisa (Anexo 3) realizada com 98 empresas associadas 
às 4 federações setoriais, a qual evidenciou que, dentre as 13 entidades 
que responderam: 
-  8 indicaram que o motivo por não terem contratado o serviço era 

porque não se aplicava à empresa, pois não possuem telemarketing 
ativo; 

-  3 responderam que era devido a uma decisão estratégica da empresa; 
-  1 por desconhecimento do serviço; e 
-  1 devido ao preço (na verdade, a empresa que forneceu esta resposta 

era porque atuava exclusivamente em São Paulo, onde o serviço 
oferecido pelo Procon é gratuito). 

 
Informou que, atualmente, 8 grupos seguradores são clientes do Sistema 
SIBLOQ oferecido pela Ceser. 
 

3.9. Avaliação do Evento “A Era Do Diálogo”, Realizado em 04/04/2013 
Os Srs. Ricardo Tavares e Guilherme Callado, que participaram do evento 
em São Paulo, informaram que 18 empresas, de distintos segmentos, 
assinaram um compromisso público com a Senacon para reduzir as 
reclamações dos consumidores. 
 
O Sr. Ricardo solicitou ao Sr. Guilherme Callado o conteúdo do 
mencionado documento, uma vez que o Ouvidor do Banco Bradesco foi 
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um dos signatários do compromisso público. 
 
 

3.10. Garantia Estendida, Venda no Varejo 
A Dra. Solange Beatriz explicou que a discussão sobre o Seguro de 
Garantia Estendida tem sido compartilhada entre a CNseg e a FenSeg a 
partir da decisão do Ministério Público (MP) de Minas Gerais ao proibir a 
sua comercialização nas lojas de varejo daquele estado, cujo Procon está 
subordinado à esfera do MP, que é quem exerce diretamente a 
Procuradoria do Consumidor (Procons) e não o Poder Executivo, 
diferentemente dos demais estados, onde s Procons estão vinculados ao 
governo dos estados, exceto Piauí e Ceará, que funcionam como Minas 
Gerais. Certamente, devido a este embasamento legal, o estado de Minas 
vem se sobressaindo e se mostrado bastante atuante no âmbito dos 
interesses do consumidor e do aperfeiçoamento das relações de consumo.  
 
A próxima reunião do Procon de Minas com as partes envolvidas está 
agendada para o dia 14 de maio, o qual já está sensibilizando os demais 
Procons para que acompanhem a sua atuação. Por outro lado, a Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon) está tentando manter o assunto de 
forma mais diplomática, no sentido de que as partes devem negociar e 
que as decisões não devem ser tão radicais, já que as redes de varejo 
arrecadam valores significativos em função deste negócio, além do fato de 
os vendedores receberem comissões e da presença de outras implicações 
que não atingem somente as seguradoras, portanto, existem outros 
componentes importantes que devem ser considerados. 
 
Sendo assim, o assunto extrapola a decisão de Minas Gerais, envolvendo a 
Senacon e a SUSEP, sendo o Seguro de Garantia Estendida um parâmetro 
para se tentar solucionar os problemas ocasionados por meio da 
comercialização de produtos securitários nas redes de varejo. A SUSEP 
constituiu um GT e desenvolveu um material sobre o assunto, o qual foi  
distribuído à CNseg e à Comissão de Garantia Estendida, que estão 
acompanhando o assunto. O modelo da SUSEP prevê a eliminação da 
figura de Estipulante, criando um normativo sobre Correspondente de 
Seguros, inspirado na norma já existente sobre Correspondente de 
Microsseguros, visando a substituir o estipulante. Por esse modelo 
proposto, o contrato deixaria de ser coletivo, passando a ser 
comercializado individualmente, seja por apólice individual, seja por 
bilhete. A proposta também prevê que os seguros de vida não possam ter 
uma vigência inferior a um ano. O Seguro de Garantia Estendida não 
poderá ser comercializado juntamente com outros produtos de seguros. A 
preocupação do MP e da Senacon envolve principalmente a venda casada 
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e algumas propostas de minutas foram elaboradas pelo mercado para 
normatizar esta possibilidade. O direito de arrependimento de 7 dias tem 
que ficar claro para o consumidor, assim como também a informação 
sobre a partir de que data o prazo seria contabilizado, provavelmente a 
data da aceitação. O ponto focal é a necessidade de fornecer informações 
transparentes ao consumidor para que ele possa ter condições de tomar a 
melhor decisão de compra de acordo com os seus interesses. O desafio do 
mercado de seguros será disciplinar os varejistas sobre o que é o produto, 
para que ele serve e treinar a rede de varejo. Deverá haver um ponto de 
informação ao consumidor nas lojas, que poderá ser um balcão, uma 
placa, de acordo com o seu porte.  
 
Outro aspecto que deverá ser analisado com cuidado se refere à 
responsabilidade da seguradora na comercialização do Seguro de Garantia 
Estendida, pois ao se ter expressamente previsto em norma que a 
responsabilidade é da seguradora, tal fato eliminaria a responsabilidade 
solidária do varejista. Sendo assim, a norma deveria indicar as atribuições 
das seguradoras e dos varejistas.  
 
Dia 28 de maio haverá outra reunião do GT com a Senacon. 
 
A CRC deverá: 
 Dar continuidade ao Projeto Pontos-Chave, com identificação de outros 

ramos massificados que tenham alguma fragilidade, com 
acompanhamento da sua adoção por parte das empresas, sendo 
proativa junto aos órgãos de defesa do consumidor, no sentido de 
demonstrar o que vem sendo identificado e trabalhado pelo setor 

 Trabalhar na evolução de manuais de boas práticas  
 Elaborar proposta de criação de vídeos informativos 
 Propor ações concretas para contribuir na melhoraria das relações de 

consumo relativas aos produtos oferecidos pelo setor de seguros.  
 
Cabe a cada membro da comissão indagar em suas empresas se tais 
documentos serão adotados ou não, cobrando respostas às seguintes 
perguntas: Pretende adotar os Pontos-Chave? Se não, por que não? Se 
sim, quando pretende utilizá-los? 
 
A CRC deverá acompanhar a implementação das normas para o Seguro de 
Garantia Estendida e, eventualmente, destes outros produtos.  
 
A Sra. Maria Elena Bidino sugeriu envolver a área de marketing das 
empresas na elaboração dos Pontos-Chave com o objetivo de angariar 
mais um parceiro, de modo a que o processo possa evoluir com mais 
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celeridade.  
 

3.11. Espaço Reservado no Site da CNseg Dedicado ao Consumidor 
(“Consumidor Seguro”).  
A Sra. Maria Elena Bidino informou que foi reservado um espaço no site da 
CNseg, exclusivo para apresentar notícias e ações das empresas, das 
federações e da própria CNseg, de forma a podermos apresentar em um 
só lugar informações relevantes sobre consumidor e as ações na direção 
da melhoria das relações de consumo. Diante disso, solicitou aos 
membros para proporem o formato e tipo de conteúdo para ser 
disponibilizado neste espaço. 
 
Foi deliberado criar um Grupo de Trabalho, denominado GT Site 
Consumidor, que terá a missão de sugerir a formatação e o conteúdo do 
espaço do consumidor no site da CNseg, o qual poderia ser baseado no 
site sobre sustentabilidade da CNseg e também no site da Confederação 
de Seguros da União Europeia (http://www.insuranceeurope.eu). 
 

3.12. Informes sobre o GT de Redes Sociais 
A ser tratado na próxima reunião. 
 

3.13. Projetos de Aperfeiçoamento da Comunicação com o Consumidor 
A serem tratados na próxima reunião 

 
3.14. Outros Assuntos 

Comentários da Sra. Maria Elena Bidino sobre a criação da Rede de 
Mulheres Executivas, cujo fórum tem o objetivo de discutir temas de 
interesse da mulher, tais como o “Empoderamento” da Mulher, Defesa da 
Mulher, Comunicação dentro das Empresas, Saída de funcionárias devido à 
priorização da criação dos filhos, etc. A última reunião contou com a 
presença da Ministra do Meio Ambiente, da Secretária do Direito da 
Mulher, Secretária dos Direitos Humanos, além de megaempresas com 
cargos executivos exercidos por mulheres. 
 
Entende que o setor de seguros também deve participar dos debates, já 
que é uma meta do pacto global. O número de mulheres que abrem 
novos pequenos negócios é superior ao dos homens, o que irá modificar o 
modelo de concessão de linhas créditos com vistas ao desenvolvimento 
do País.  
 
A CRC deveria sugerir uma lista de produtos de seguros que podem ser 
oferecidos ao público feminino e delinear o perfil da mulher de hoje que 
compra seguros.  

http://www.insuranceeurope.eu/
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*** 
 
Anexos: 

1. Análise sobre os Impactos do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Dra. 
Angélica Carlini) 

2. Relatório sobre a Participação no Seminário de Direitos & Deveres do 
Consumidor de Seguros 

3. Minuta da Análise Comparativa entre a Resolução CNSP nº 279/2013 e a 
Resolução Normativa da ANS nº 323/2013 (elaboração conjunta da CNseg e 
FenaSaúde) 

4. Resultado da Pesquisa sobre o SIBLOQ - Banco de Dados de Bloqueio de 
Ligações de Telemarketing 
 


