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Em matéria publicada no domingo, dia 18 de março do corrente 
ano, no Jornal “Folha de São Paulo”, encarte (dinheiro), sob a reportagem 
intitulada “Nova Regra favorece seguradora de banco”, o jornalista Fernando 
Canzian, inicia sua matéria dizendo que “Uma forte concentração nos grandes 
bancos nacionais e, em menor escala, nas empresas estrangeiras está a 
caminho no mercado brasileiro de seguros.” E, incontinenti, enfatiza: “ A 
consolidação tende a eliminar nos próximos três anos boa parte das 110 
empresas médias e pequenas que atuam no setor.” 

A Lei 8.884, de 11 de junho de 1.994, que dispõe sobre a prevenção 
e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências, 
em seu artigo 20, preceitua: 

“ Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

I- ......... 
II- dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
III- ......... 
IV- exercer de forma abusiva posição dominante. 
 
O parágrafo segundo deste artigo, diz que: 
 
“Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de 
empresas controla  parcela substancial de mercado relevante, como 
fornecedor, intermediário, adquirente ou financiador de um 
produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”. 
 
A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como “Código 
de Defesa do Consumidor”, cuida no parágrafo segundo do artigo 
3º, que “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, (grifei) salvo as decorrentes das 
relações de caráter trabalhista”. 
 
Em escólios de “James Eduardo de Oliveira”, em Notas 
Jurisprudenciais, se colhe o ensinamento de que: 
 “O contrato de seguro não mais se rege apenas pelas regras 
privadas do Código Civil Brasileiro, estando sujeito a exame de mais 



amplo alcance social emprestado pelo Código de Defesa do 
Consumidor, que considera o serviço securitário como atividade 
fornecida ao mercado de consumo (art. 3º,§2º), sujeitando-o à sua 
incidência (TJDF. Ap Cível 1999.1.0011737-7, rel. Wellington 
Medeiros, DJU 4.4.2001, p 30)., Código de Defesa do Consumidor 
Anotado e Comentado Doutrina e Jurisprudência, Ed. Atlas,  2004, 
pág 29; passim, Paulo R. Roque A. Khouri, Direito do Consumidor, 
Contratos, Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em 
Juízo, 3ª Edição, 2006, pág.61). 
 
O artigo 21 da Lei 8.884/94, diz caracterizar infração da ordem 
econômica: 
I..... 
....... 
V-criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 
adquirente ou financiador de bens ou serviços. 
 
Segundo a reportagem sob comento, as empresas de seguro 
menores, embora temendo represálias, segundo a matéria em foco, 
“chegam a concordar com a necessidade do Brasil equalizar as 
regras com o resto do mundo, mas vêem favorecimento aos bancos 
no prazo de três anos estipulado”( Sic). 
 
Em síntese, toda esta celeuma gravita em torno de três Resoluções 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão 
vinculado ao Ministério da Fazenda, de números 155, 156 e 157, 
datadas de 26 de dezembro, exaradas pelo Superintendente da 
Superintendência de Seguros Privados. 
 
Outrossim, todas as três Resoluções foram diferidas até 1º de 
janeiro de 2008. 
 
O fato, por si só, é, no mínimo, a meu sentir, preocupante, até 
porque a sobredita reportagem aduz que: 
 “As Resoluções da Susep, rectius, do CNSP, “adotadas sem consulta 
pública ao mercado, obrigam as seguradoras a um forte aumento de 
capital, que pode ultrapassar os 100% em relação ao volume atual. 
Isso em apenas três anos, a partir de janeiro de 2008”. 
 
É verdade, por outro lado, que é atribuição do Conselho Nacional 
de Seguros Privados- CNSP- por expressa determinação de seu 
artigo 32, inciso VI, do Decreto-Lei nº 73/66, verbis : 



 “Delimitar o capital do IRB e das Sociedades Seguradora ..., assim 
como é conferido ao Decreto regulamentador da Lei de Seguros, 
vale dizer, Decreto nº 60.459/67, através da Susep, “prover os 
serviços de secretaria do CNSP”, ex vi legis, inciso XI, do artigo 34, 
deste diploma regulador. 
Mas, além destas situações acima retratadas, a meu juízo, mais uma é 
foco de grande alarde. A falta de um Código de Seguros, posição 
que venho propugnando desde a primeira edição de meu livro “ O 
Seguro no Direito Brasileiro”, Síntese, 1.992, deixam as partes 
interessadas, quer seguradores, quer segurados, relegados a total 
oblívio por parte das autoridades competentes, que a teor da Carta 
Magna é previsto no artigo 192, que cuida do “ Sistema Financeiro 
Nacional”, que, sem dúvida, estão subsumidas as sociedades 
seguradoras. 
 
Disse, alhures, ao azo: 
 
“ E esta manifestação se liga ao fato de que, no Brasil, não existe um 
regramento disciplinador de toda a legislação pertinente a esta esfera 
do direito. Ninguém duvida mais hoje, de que o seguro é de suma 
importância para garantir os riscos provenientes do infortúnio. Por 
outro lado, a falta de uma legislação condensada, compilada, deixa 
tanto o julgador como às partes diretamente interessadas ao 
desabrigo de normas esparsas e outras vezes inexistentes neste leque 
abragente da sobredita atividade securitária”. (Ob. citada, pág. 45). 
 
Forte nestas considerações e sem tergiversar sobre a pertinência, ou 
não, da edição destas novas Resoluções, a cada dia me convenço 
mais, que, somente um diploma legal, escorreito e enxuto poderá 
por cobro a esta “enxurrada legal”, muitas vezes em detrimento de 
todos os operadores deste mercado, ainda hoje, tão desconhecido 
de parcela significativa, que labuta e opera nesta seara 
mercadológica. 
 
É o que penso, em ligeira síntese, em considerações finais ao que 
acima esbocei. 
 
 
 
                     BSB, 19 de março de 2007. 


