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INTRODUÇÃO 

 
  
  

Sete meses após sua instalação, em 29 novembro de 2017, a CPI das 

Empresas Seguradoras Veiculares entrega à sociedade este Relatório, resultado de 

um trabalho minucioso e exaustivo para apurar denúncias de irregularidades que 

estariam sendo cometidas por seguradoras veiculares no estado do Rio Grande do 

Sul. Por pressão dessas empresas, situadas no topo de uma cadeia, proprietários de 

oficinas reparadoras se veriam forçados a comprometer a qualidade dos seus 

serviços e, com isso, a própria segurança dos consumidores, a fim de se manterem 

no mercado.  

  

Além do crime de lesão ao consumidor, verificado em práticas como a 

imposição de oficinas credenciadas ao segurado e o uso de peças não genuínas nos 

reparos, denúncias apontavam um possível fomento à criminalidade, pelo interesse 

de criminosos na aquisição, em leilões, de automóveis sinistrados cuja 

documentação pudesse ser utilizada em veículos roubados. Também sinalizavam 

formação de cartel, pela manipulação do mercado a partir da sua rede credenciada, 

e eventual sonegação fiscal pela circulação de mercadorias sem o recolhimento de 

impostos. 

  

A CPI ouviu testemunhas, proprietários de oficinas, consumidores, peritos, 

reguladores, engenheiros de montadoras, acadêmicos e especialistas em Segurança 

Veicular, Direito Tributário e do Consumidor, promotores, auditores fiscais e 
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autoridades públicas, buscando compreender o panorama geral dos processos, o 

que a fez descartar algumas das suspeitas iniciais e confirmar outras.  

  

Para efeitos de organização, o Relatório foi dividido em cinco capítulos. O 

primeiro traz a ata de instalação da CPI, realizada no dia 29 de novembro de 2017, 

na sala da Presidência da Assembleia Legislativa. 

  

O segundo apresenta o Plano de Trabalho que serviu de guia para as 

investigações, reunindo os principais indícios que motivaram a criação da CPI, 

resumidos em quatro pilares: ensejo à criminalidade, lesão ao consumidor, 

formação de cartel e sonegação fiscal.   

  

O terceiro capítulo traz uma tabela das 14 reuniões promovidas pela CPI 

(três para votação de requerimentos e 11 para a realização de oitivas), o que é 

detalhado no capítulo seguinte com o resumo de todos os depoimentos concedidos, 

tanto por testemunhas intimadas, qualificadas e compromissadas na forma da lei, 

como por autoridades convidadas. Traz ainda a relação dos 49 requerimentos 

aprovados e um balanço de toda a documentação expedida e recebida. 

  

De forma inédita, a CPI contou com a presença constante em todas as suas 

reuniões de trabalho de representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, do 

PROCON e outros órgãos e instituições ligadas ao tema. A sintonia estabelecida 

com esses órgãos, construída passo a passo e no diálogo permanente, resultou em 

ações importantes, como a da força-tarefa capitaneada pelo PROCON, no dia 21 

de junho de 2018, que registrou 13 autos de infração e flagrou, entre outras 

irregularidades, o reparo de um veículo oficial do Estado com peças usadas e não 

homologadas pelas montadoras. 

  

Ainda que o instrumento CPI se mostrasse, por vezes, desacreditado 

perante a opinião pública e que a “concorrência” de acontecimentos ruins no 

noticiário eventualmente ofuscasse os seus esforços, a Comissão provou sua 
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importância ao revelar o modus operandi da atuação de empresas inseridas em um 

sistema que, ao buscar a redução de custos, muitas vezes desdenha do consumidor 

e coloca a todos em risco. 

  

Por se tratar de grandes empresas, amparadas por instituições financeiras 

com competente assessoria jurídica, também era grande o desafio de identificar os 

pontos nebulosos na relação entre elas, as oficinas e os consumidores, bem como 

brechas na legislação que pudessem estar permitindo irregularidades ou mesmo 

crimes. O que foi descoberto a partir de tudo que se ouviu, discutiu e examinou 

está explanado detalhadamente no quinto capítulo.  

 

Por fim, segue-se a conclusão, com as devidas recomendações, 

encaminhamentos, proposições legislativas e sugestões de indiciamentos. 
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1. INSTALAÇÃO DA CPI DAS EMPRESAS SEGURADORAS VEICULARES 

 
  Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, 

às treze horas e quarenta e cinco minutos, na Sala da Presidência, localizada no 

segundo andar do Palácio Farroupilha, o Excelentíssimo Senhor Deputado Edegar 

Pretto, presidente da Assembleia Legislativa, reuniu-se com os Excelentíssimos 

Senhores Deputados e Deputadas para a solenidade de instalação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar práticas irregulares perpetradas por empresas 

seguradoras veiculares na contratação e cobertura dos objetos contratados, cujos 

desdobramentos ensejam o aumento da criminalidade, por furto e roubo de 

veículos, bem como incidem no índice de acidentalidade, em flagrante ofensa aos 

direitos do consumidor. RCP 01/2017 – Processo n° 020634-0100-17-8. 

  

Presentes os Deputados Enio Bacci, Ronaldo Santini, Luiz Fernando 

Mainardi, Elton Weber e Tiago Simon. Prestigiaram a cerimônia o Presidente da 

Associação das Seguradoras no RS, Senhor Guacir Neto; Presidente da Associação 

Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços para Excelência em Reparação de 

Veículos, Ângela Coelho; Diretores do Sindicato da Indústria de Reparação de 

Veículos do RS, Renê Zanini e Alexandre Ruga; Diretor do Sindicato dos 

Concessionários e Distribuidores de Veículos, Eurico Spengler; assessores e 

imprensa. O presidente, Excelentíssimo Senhor Deputado Edegar Pretto, saudou os 

presentes e, atendendo ao disposto nos artigos 75, combinado com os artigos 83, 

84 e 85 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, procedeu à instalação da 

Comissão Parlamentar de Inquérito e à posse de seus integrantes. Passam a integrar 

a Comissão Parlamentar de Inquérito, conforme indicação dos líderes de Bancadas, 

como Membros Titulares, os Excelentíssimos Senhores Deputados Luiz Fernando 

Mainardi (PT), Nelsinho Metalúrgico (PT), Tiago Simon (MDB), Gilberto Capoani 

(MDB), Enio Bacci (PDT), Juliana Brizola (PDT), Marcel van Hattem (PP), João 

Fischer (PP), Ronaldo Santini (PTB), Adilson Troca (PSDB), Elton Weber (PSB) e 

Sérgio Peres (PRB), e, como Membros Suplentes, os Deputados Jeferson Fernandes 

(PT), Stela Farias (PT), Edson Brum (MDB), Álvaro Boessio (MDB), Gilmar 
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Sossella (PDT), Gerson Burmann (PDT), Frederico Antunes (PP), Gerson Borba 

(PP), Maurício Dziedricki (PTB), Lucas Redecker (PSDB) e Catarina Paladini 

(PSB).  

 

O presidente declarou instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito para 

apurar as irregularidades das seguradoras veiculares, cujo prazo de duração é de 

120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, por deliberação do plenário, e empossados 

seus integrantes. Em seguida, foi empossado o Presidente da Comissão, o 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enio Bacci, primeiro signatário do requerimento. 

Ao fazer uso da palavra, o Deputado Enio Bacci saudou os presentes e destacou 

que será realizado um trabalho isento cuja intenção não é beneficiar nem prejudicar 

nenhuma seguradora, mas sim, garantir o direito do consumidor pois não se 

justifica que, num eventual sinistro, a escolha da oficina de reparação seja 

exclusiva da seguradora, que o segurado não tenha como optar por uma oficina 

legal de acordo com a sua confiança.  

 

Disse que, outro foco da CPI será apurar denúncias que apontam a prática 

de um crime, onde algumas seguradoras municiam as oficinas com peças usadas ou 

de segunda linha para que sejam usadas nos reparos e, com isso, haja redução de 

custo. Se comprovada essa prática, enfatizou, temos, de um lado, o fomento ao 

roubo de carros e, do outro lado, o interesse de algumas seguradoras que ganham 

dos dois jeitos, pois quanto maior o roubo de carros mais sobe o prêmio do seguro, 

explicou. Também serão apurados pela CPI, denúncias envolvendo a simulação no 

laudo que define se um veículo teve perda parcial ou total e os critérios para a 

contratação do seguro popular.  

 

Dando prosseguimento à solenidade, o Presidente da Assembleia 

Legislativa, deputado Edegar Pretto, agradeceu presença de parlamentares e 

autoridades e garantiu que a presidência dará todo o suporte necessário para a 

atuação da CPI e que o sucesso dessa comissão possibilitará aos consumidores do 

Rio Grande do Sul descortinar muitas questões da relação que se dá entre 
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consumidor e empresário e que não é justa, em que apenas um lado ganha. Nada 

mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a cerimônia às treze horas e cinquenta 

e nove minutos.  
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2. PLANO DE TRABALHO 

 
A CPI das Empresas Seguradoras Veiculares foi instalada na Assembleia 

Legislativa do RS com o objetivo de investigar supostas práticas irregulares, 

lesivas ao consumidor, que seriam executadas por seguradoras veiculares desde o 

momento da efetivação do contrato, passando pela cobertura de sinistros, até a 

venda dos objetos sinistrados.  

 

Há anos, reclamações, denúncias, processos judiciais, matérias de jornais, 

revistas, telejornais e até mesmo uma CPI sobre este mesmo objeto, realizada em 

2009 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vêm demonstrando que 

estas práticas possuiriam desdobramentos que ensejam o fomento à criminalidade 

– com a venda de sucatas e salvados -  bem como incidiriam no índice de 

acidentalidade, na desvalorização dos veículos e até na perda da garantia, uma vez 

que a utilização de peças usadas ou não genuínas tem sido prática amplamente 

realizada sem o conhecimento e a prévia autorização do consumidor. As denúncias 

sinalizam ainda a existência de um cartel de oficinas, supostamente criado, 

promovido e administrado pelas próprias seguradoras, numa clara tentativa de 

controlar o mercado. Desta forma, as oficinas se submeteriam a acordos explícitos 

e implícitos que estabeleceriam desde a fixação de preços e de tempos de produção 

– considerados pelos proprietários como abusivos – até a recuperação de itens de 

segurança ou a utilização de peças não genuínas – normalmente compradas pelas 

próprias seguradoras e entregues às oficinas (crime contra a ordem tributária do 

Estado por circulação de mercadoria) –, eliminando a concorrência e beneficiando 

as empresas com a obtenção de maiores lucros em prejuízo do bem-estar do 

consumidor.  

 

Como preceitua o requerimento do autor, presidente desta CPI, Dep. Enio 

Bacci, a sociedade e, sobretudo, os consumidores vêm se expondo a toda sorte de 

manipulação, engano e prejuízo, especialmente os que se utilizam das operadoras 
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de seguro de automóvel, além de se verem constrangidos ante um acidente com seu 

veículo segurado, ao arrepio do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Por este motivo, o objeto desta CPI é de interesse público, visto que o 

mesmo vai ao encontro do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como 

se observa no preâmbulo da Constituição Federal, que muito bem explicita os 

anseios da sociedade e também a busca da segurança jurídica. 

 

Assim, para efeitos de planejamento estratégico e com a finalidade de 

aclarar se há fundamentação nessas denúncias, esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito dividiu os temas acima mencionados em quatro grandes pilares, que serão 

foco desta investigação durante o período regimental, que inicialmente se 

estabelece em 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias, conforme 

necessidade e deliberação do plenário. Os temas serão superficialmente 

contextualizados neste plano de trabalho para que os senhores parlamentares 

tenham uma melhor compreensão da metodologia a ser utilizada durante as 

audiências, diligências e oitivas da Comissão. São eles:  

 

FOMENTO À CRIMINALIDADE – Da venda de salvados e sucatas 

LESÃO AO CONSUMIDOR – Da utilização de peças não genuínas 

FORMAÇÃO DE CARTEL – Da manipulação do mercado  

SONEGAÇÃO FISCAL – Dos crimes contra a ordem tributária 

 

2.2 OS QUATRO PILARES DO INQUÉRITO 

 

2.2.1 Fomento da Criminalidade – Da venda de salvados e sucatas 
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O RS possui a quinta maior frota de veículos do país. Ao todo, são pouco 

mais de 6,6 milhões de automóveis.  No entanto, no que se refere ao roubo e furto 

de veículos, o estado ocupa a terceira posição entre as 27 unidades da federação, 

ficando atrás de São Paulo, com 27 milhões de automóveis, e Rio de Janeiro, com 

6,8 milhões. Segundo o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, só no ano de 

2016, 37.185 pessoas foram vítimas deste tipo de crime no RS. Já em 2017, as 

estatísticas mostraram alarmantes 18,2 mil furtos e roubos, apenas nos seis 

primeiros meses do ano. Em média, a cada 14 minutos, um automóvel foi roubado 

no RS e as ocorrências ultrapassaram a marca das 100, quase todos os dias. Entre 

os municípios com maior número de casos desta natureza, Porto Alegre, Caxias do 

Sul e outros nove, localizados na região metropolitana, destacaram-se com mais de 

80% das ocorrências – números tão expressivos, que há alguns anos mantêm Porto 

Alegre no topo do ranking das capitais com o maior número de furtos e roubos de 

veículos do Brasil por 100 mil habitantes.  Estes números justificam o motivo pelo 

qual os valores dos seguros são tão elevados, tanto na capital gaúcha, quanto em 

cidades da região metropolitana. Valores que chegam a custar o dobro dos 

praticados no interior do estado e alcançam a segunda posição entre os mais 

elevados do país. 

 

É bem verdade que os índices alarmantes da criminalidade no RS - mais 

precisamente de crimes como furto e roubo de veículos - possuem conexões com 

inúmeros fatores que seriam complexos de mensurar. No entanto, também é 

considerável inferir que parte significativa destes crimes existiriam para alimentar 

o comércio irregular de peças usadas, a clonagem de veículos e, principalmente, 

para esquentar a documentação de carros roubados.  

 

Denúncias indicam que o funcionamento desta engrenagem seria 

indiretamente estimulado por seguradoras veiculares ao disponibilizarem à venda 

veículos sinistrados, outrora indenizados como grande monta, em categorias de 

sinistro que seriam distintas da classificação original que culminou com a 

indenização.  
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Segundo os critérios estabelecidos pela Resolução 362/10 do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), todo sinistro deveria ser classificado como 

pequena, média ou grande monta por um agente de fiscalização de trânsito, no 

momento da geração do boletim de ocorrência, através do preenchimento dos 

anexos que constam no termo.  

  

A pequena monta independe de qualquer autorização do Estado para que o 

veículo volte a trafegar. A média monta depende de autorização e da vistoria do 

Inmetro por empresa autorizada, sendo que sem essa liberação o veículo não pode 

voltar a trafegar. Já o veículo que sofreu acidente grave, de grande monta, passa a 

ser considerado sucata e isso só acontece quando consta do Boletim de Ocorrência 

a perda total do veículo.  

 

Estes critérios previstos na Resolução 297 do CONTRAN podem ser 

resumidos da seguinte forma: 

 

“Danos de pequena monta, quando o veículo sofrer danos que 
afetem peças externas e/ou peças mecânicas e estruturais, mas que, 
quando substituídas ou recuperadas, permitem que o veículo volte a 
circular sem requerimentos adicionais de verificação”. 

“Danos de média monta, quando o veículo sofrer danos em suas peças 
externas, peças mecânicas e estruturais, mas que, quando substituídas 
ou recuperadas, permitem que o veículo volte a circular após a 
realização de inspeção de segurança veicular e a obtenção do 
Certificado de Segurança Veicular – CSV”. 

“Danos de grande monta, quando o veículo sofrer danos em suas peças 
externas, peças mecânicas e estruturais que o classifiquem como 
veículo irrecuperável”.  

(RESOLUÇÃO 544/15) 

 

Apesar do CONTRAN estabelecer regras para esta classificação, com 

pontuação que define o tamanho da monta, é senso comum que as seguradoras 

veiculares se utilizariam apenas do critério econômico para estabelecer esta 

definição. Desta forma, todo sinistro cujo orçamento excedesse os 75% do próprio 
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valor do automóvel (FIPE) seria considerado irrecuperável, gerando a indenização 

do cliente e posterior venda do automóvel em leilão.  

 

Por lógica, este veículo cujo conserto pode custar mais de 75% do seu 

próprio valor, não seria classificado como pequena ou média monta, mas como 

sucata. No entanto, as denúncias apontam para o fato de que grande parte das 

seguradoras que indenizam seus clientes por perda total, de posse destes 

automóveis, reclassificam o sinistro como média monta e os disponibilizam à 

venda em leilões, considerando-os passíveis de recuperação. Uma estratégia muito 

comum que minimiza os prejuízos da empresa, já que veículos “com 

documentação” recebem lances superiores àqueles classificados como sucata, mas 

que, por outro lado, pode ser responsável por fomentar o aumento da criminalidade 

na própria região onde estes automóveis são vendidos.  Afinal, as quadrilhas 

especializadas em roubos de veículos possuem total interesse neste tipo de 

classificação. Supõe-se que, na maioria das vezes, o objetivo não seja recuperar o 

veículo sinistrado, mas apenas obter sua documentação. De posse dela, encomenda-

se o roubo de um outro veículo com as mesmas especificações (marca, ano e cor) 

e assim, mediante a troca dos acessórios numerados, como chassi e vidros, 

esquenta-se o veículo roubado a partir desta documentação. Uma vez esquentado, 

este veículo – que nem sempre possui restrição de sinistralidade no documento – 

pode ser colocado à venda sem que o comprador tenha qualquer conhecimento 

acerca do seu verdadeiro histórico. 

 

Considerando o tema explanado, esta CPI se propõe a investigar: 

 

a) Qual o critério utilizado pelas seguradoras para classificar o tamanho da 

monta e se há fraudes nesta classificação; 

b) Se as seguradoras informam as autoridades de trânsito acerca dos sinistros 

indenizados; 

c) Se, após a venda do veículo, o registro de sinistralidade consta na 

documentação; 
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d) Se os veículos salvados, vendidos em leilões, passam por um rigoroso 

controle das autoridades de trânsito; 

e) Se de fato, na prática, são as seguradoras que decidem quais os veículos serão 

considerados salvados ou sucatas; 

f) Se os veículos salvados, colocados à venda pelas seguradoras, podem ser 

segurados, posteriormente, ou se são negativados permanentemente por alguma 

razão;  

g) Se o comércio de sucatas interessa ao mercado paralelo de autopeças e se 

existem indícios de que estas peças seriam reutilizadas para conserto dos 

veículos sinistrados e faturadas pelo preço de peças novas; 

h) Como é feita a transferência do veículo para a seguradora na hora da 

indenização; 

i) Se é fato e por qual razão milhares de carros sinistrados de outros estados são 

trazidos e leiloados no RS; 

j) Se o DETRAN/RS fiscaliza a venda de salvados e sucatas e como executa tal 

procedimento; 

k) Se existem apontamentos questionáveis no perfil dos compradores de carros 

em leilão; 

l) Se há como identificar se um veículo comprado em leilão foi de fato 

recuperado ou se há fraudes em sua suposta recuperação; 

m) Outros questionamentos que se fizerem necessários ao longo da investigação. 

 

2.2.2 Lesão ao consumidor – Da utilização de peças não genuínas 

 

Centenas de denúncias e processos judiciais transitados em julgado apontam 

para o fato de que, há anos, parte significativa das seguradoras veiculares em 

atuação no mercado tem compelido as oficinas reparadoras de sua rede credenciada 

a empregarem peças não genuínas ou usadas nos veículos dos segurados e de 

terceiros, sem o expresso consentimento dos clientes conforme determina o Código 

de Defesa do Consumidor. Essas peças, que, na maioria das vezes, não atendem às 

especificações do fabricante, seriam aplicadas como se fossem genuínas, 
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comprometendo a qualidade, a perfeição, a segurança e até mesmo a garantia dos 

carros dos consumidores.  

 

As denúncias apontam ainda que o recondicionamento de peças classificadas 

como itens de segurança (ex. rodas de liga leve, suspensão, chicote, caixas de 

direção, longarinas etc.) é prática comum entre as oficinas reparadoras, fato este 

que desvaloriza os veículos e, mais do que isto, coloca em risco a vida dos 

condutores.  Os relatos a serem investigados por esta CPI são uníssonos em dizer 

que esta ação acontece por exigência dos próprios vistoriadores/peritos das 

seguradoras – normalmente funcionários sem registro no CREA (em 

desconformidade com o que determina a lei) – e que esta prática é uma imposição 

implícita e forçada que visa reduzir custos em prejuízo do bem-estar do 

consumidor. Diz-se ainda que tanto os profissionais que não se adequam às regras, 

assim como, oficinas que não se submetem às imposições, correm o risco de 

perderem seus empregos e credenciamentos, respectivamente.  

 

Considerando o tema explanado, esta CPI se propõe a esclarecer e investigar: 

 

a. Qual a diferença entre peça paralela e peça original; 

b. O que é item de segurança; 

c. Quais as seguradoras que ainda mantêm esta prática no estado do RS; 

d. Qual a formação acadêmica dos vistoriadores e peritos credenciados pelas 

seguradoras; 

e. Se estes profissionais estão habilitados tecnicamente para responderem 

juridicamente pelas avaliações realizadas; 

f. Por qual motivo, algumas operadoras de seguro continuam descumprindo 

TACs (Termos de Ajuste de Conduta) firmados com o Ministério Público 

como tentativa de corrigir a prática irregular explanada. 

 

2.2.3 Formação de Cartel – Da manipulação do mercado 
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Há mais de 10 anos, milhares de proprietários de oficinas reparadoras 

espalhadas por todo o Brasil vêm denunciando a existência de um cartel de 

oficinas, também chamado de “rede credenciada”, que, na prática, seria 

responsável pela imposição de uma conduta comercial uniforme e até mesmo pelo 

fechamento de inúmeros estabelecimentos que não conseguem se adequar aos 

valores irrisórios impostos pelo setor. Segundo denúncias, esta rede teria sido 

criada, promovida e administrada pelas próprias seguradoras veiculares, numa 

clara tentativa de controlar o mercado, impondo o fornecimento de peças não 

genuínas, condicionando valores e estabelecendo tempo de mão de obra fictícios, 

que não condizem com a realidade. Desta forma, em razão das seguradoras terem 

enorme poder de compra, por conta do grande número de veículos 

segurados/sinistrados, direcionados por elas para a sua rede credenciada, elas 

teriam influência direta nas regras do mercado, prejudicando a livre concorrência 

em detrimento do que determina a Lei 12.529 de 30 de novembro de 2011.   

 

No Rio Grande do Sul, centenas de proprietários de oficinas reparadoras, 

que temem retaliação por parte das seguradoras, unem-se para afirmar que é prática 

comum das seguradoras à rede credenciada: 

 

a. A imposição de sistemas de orçamentação com valores de mão obra 

hora/homem lineares que correspondem a menos de 1/3 do valor considerado 

justo; 

b. A imposição de fornecimento de peças do mercado paralelo, isto é, peças 

não genuínas; 

c. A imposição de pagamento sem prazo determinado; 

d. A imposição da chamada lei do silêncio – a oficina não pode comunicar 

ao consumidor a baixa qualidade das peças fornecidas pela seguradora; 

e. A imposição de fornecimento de peças sem cumprir a regulamentação do 

ICMS com o não recolhimento de tributos referentes à circulação de 

mercadorias. 
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Diz-se ainda que as seguradoras se valem das suas centrais de abertura de 

sinistro - 0800, lojas de atendimento (físicas) e corretores de seguros, todos muitos 

bem treinados e até comissionados, para, quando da ocorrência de sinistros, 

trabalharem no sentido de direcionarem segurados e terceiros para a Rede de 

Oficinas Credenciadas, em desrespeito à liberdade de escolha dos consumidores, 

prevista no Código de Defesa do Consumidor e em norma da SUSEP. Ao contrário, 

estariam alterando as suas condições de apólice para beneficiar aqueles que optam 

pela rede credenciada e agravando as franquias para consumidores que queiram 

exercitar esse direito. 

 

Reiteram também que haveria abuso e descumprimento da Lei quando as 

operadoras de seguro se utilizam de práticas como:  

 

a. Desconto de 25% na franquia ao cliente para utilização da rede; 

b. Oferecimento de carro reserva ao cliente somente para aqueles que aceitam 

consertar seus carros na rede de oficinas credenciadas; 

c. Direcionamento para a rede credenciada através do 0800; 

d. Direcionamento para a rede credenciada através das Centrais de 

Atendimento; 

e. Direcionamento para a rede credenciada através dos corretores de seguros; 

f. Direcionamento para a rede credenciada através dos guinchos; 

g. Agravamento da franquia para a utilização de oficina não credenciada; 

h. Obrigação contratual do consumidor assumir diferenças de valores entre o 

que é avaliado junto à rede credenciada e o cobrado pela oficina de escolha 

do consumidor; 

i. Imposição de aceitar os tempos de reparação estabelecidos pela seguradora; 

j. Imposição de remoção do veículo se a oficina não se submeter às condições 

estabelecidas como, por exemplo, a não colocação de peças do mercado 

paralelo. 
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Considerando o tema explanado, esta CPI se propõe a investigar: 

 

a. Se os itens acima mencionados são verdadeiros; 

b. Se há manipulação e desrespeito da liberdade de escolha dos consumidores 

em flagrante descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor; 

c. Se há, de fato, formação de cartel; 

d. Se ocorre abuso e infração de ordem econômica por parte das seguradoras 

veiculares em relação às imposições implícitas e explícitas às oficinas da rede 

credenciadas; 

e. Outros questionamentos que se fizerem necessários. 

 

2.2.4 Sonegação fiscal – Dos crimes contra a ordem tributária 

 

Uma outra questão importante que a CPI precisa investigar diz respeito ao 

fornecimento de peças pelas seguradoras de automóveis. As informações 

preliminares dão conta de que há quase uma década as oficinas independentes, 

credenciadas ou não credenciadas do Estado do Rio Grande do Sul, são obrigadas 

a receber as peças encaminhadas pelas seguradoras sem que a nota fiscal seja 

contabilizada pela oficina. Desta forma, o estado pode estar tendo prejuízo 

milionário com a perda de arrecadação do ICMS, uma vez que mais de 95% das 

oficinas são optantes pelo Simples Nacional, cuja arrecadação é de 4% a 19%, de 

acordo com o faturamento médio anual de cada oficina responsável pelo reparo. 

 

Também é importante verificar se as seguradoras podem estar desrespeitando 

o estabelecido no Decreto n.º 37.699, de 26 de agosto de 1997, pois o Art. 12 

estabelece que o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de 

circulação de mercadoria ou de bem ou prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
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prestações se iniciem no exterior. Assim, a norma não deixa qualquer dúvida 

quanto a operações de fornecimento de peças pelas seguradoras que caracterizam 

intuito comercial, pois um dos objetivos das seguradoras é obter melhor preço, não 

sendo elas as destinatárias das peças. 

 

Ainda de forma preliminar, informações que chegam à CPI dão conta de que 

as seguradoras podem não estar respeitando a norma do ICMS do Estado, uma vez 

que as peças que estão sendo adquiridas pelas seguradoras estariam sendo 

entregues em locais diferentes, contrariando o Art. 13 do Decreto n.º 37.699, que 

estabelece que são responsáveis pelo pagamento do imposto devido e acréscimos 

legais o transportador, em relação à mercadoria que entregar a destinatário ou em 

endereço diversos dos indicados no documento fiscal, salvo se comunicar à 

Fiscalização de Tributos Estaduais.  

 

Assim, é imprescindível que esta CPI se debruce sobre esse tema, a fim de 

entender como a operação de fornecimento de peças pelas seguradoras ocorre. Se, 

de fato, o RS está tendo prejuízos de milhões de reais de arrecadação e se é 

necessário alteração legislativa. 

 

Desta forma é importante apurar: 

 

a) Se as seguradoras, ao fornecerem as peças, estariam infringindo algum 

dispositivo da norma de ICMS estadual;  

b) Se as seguradoras estão cumprindo com a norma de ICMS estadual; 

c) Se as seguradoras estão recolhendo os impostos relativos à operação com 

o fornecimento das peças; 

d) Como as seguradoras estão dando entrada e saída nas peças; 

e) Se existem impostos devidos e não recolhidos pelas seguradoras; 

f) Se existem falhas que devam ser corrigidas no dispositivo de ICMS 

estadual; 

g) Outros questionamentos que se fizerem necessários. 
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2.3 METODOLOGIA 

 

A CPI das Empresas Seguradoras Veiculares, instalada no dia 29 de 

novembro de 2017, focou seus dois primeiros meses de trabalho, incluindo o 

recesso parlamentar, na compreensão do funcionamento do sistema que 

supostamente lesa o consumidor e na obtenção de denúncias que deram origem aos 

quatro pilares acima descritos. 

   

Para efeitos de planejamento inicial, esta CPI - que tem duração de 120 dias, 

podendo ser prorrogada por mais 60 dias – estabelece como dia padrão para 

realização de suas oitivas e audiências públicas todas as quartas-feiras úteis do 

mês, a partir das 18h, com duração de 2h, considerando 30 minutos de acréscimo, 

sempre que necessário. 

 

Em relação ao espaço-tempo a ser investigado, esta Comissão se propõe a 

apurar fatos que tenham ocorrido durante o período de 1º de janeiro de 2017 e 31 

de dezembro de 2017, podendo, em casos de diligências para obtenção de provas e 

documentos, incluir cases atuais em que haja lesão ao cliente e descumprimento do 

Código de Defesa do Consumidor.  

 

Para melhor compreensão e organização das explanações técnicas e 

depoimentos coletados, tanto as oitivas, quanto as audiências públicas serão 

divididas em blocos (ver anexos) de instrução - para conhecimento do 

funcionamento da engrenagem e histórico das abordagens já realizadas no Estado 

de São Paulo (onde foi realizada uma CPI sobre este mesmo tema em 2009) e no 

Rio Grande do Sul -, denúncias de proprietários de oficinas, denúncias e relatos de 

consumidores vítimas, representantes de sindicatos, órgãos técnicos e 

governamentais e representantes de empresas seguradoras veiculares, podendo, em 

alguns casos, as referidas reuniões obterem caráter sigiloso para proteção dos 

denunciantes. 

 



27 
 

Como estratégia de investigação, esta CPI fará o cruzamento de dados, a 

partir das denúncias recebidas via 0800 ou em oitivas da comissão, com relatórios 

e documentos solicitados às oficinas e às seguradoras veiculares. Cases em que se 

identifiquem indícios de irregularidade e lesão ao consumidor, sobretudo no que 

se refere à utilização de peças usadas ou não genuínas, sem o consentimento do 

cliente, deverão ser pinçados e analisados por peritos para constatação do fato e 

inclusão de provas nos autos. 

 

Os trabalhos desta CPI deverão ter o acompanhamento da Procuradoria da 

Assembleia Legislativa e a participação efetiva do Ministério Público do RS, 

através da Promotoria de Justiça Especializada Criminal e da Promotoria de Defesa 

do Consumidor, assim como do Departamento Estadual de Investigações Criminais 

(DEIC) da Polícia Civil do Estado do RS. 

 

2.4 CONCLUSÃO 

 

O relatório deverá explanar o funcionamento do suposto esquema de 

corrupção, sugerir indiciamentos, caso comprovado, e incluir proposições 

legislativas que venham a minimizar o furto e roubo de veículos, a lesão ao 

consumidor, a formação de cartel e a sonegação fiscal. Ao final, o relatório deverá 

ser encaminhado para as autoridades competentes a fim de que o cumprimento das 

medidas seja efetivado. 
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3. AÇÕES E ATIVIDADES DA COMISSÃO 

3.1 TABELA DE REUNIÕES 
 

01 29/11 Instalação da CPI 
02 06/12 Reunião – aprovação de requerimentos 

03 07/02 Reunião – aprovação de requerimentos 

04 21/02 1ª Sessão de Oitivas 

1. Ângelo Coelho  
2. Jair Barbosa Ortiz 
3. Ênio Bianco  

 
Presidente do SINDIFUPI - SP / ABRAESA 
Delegado de Polícia Civil (DEIC/SP) 
Advogado da ABRAESA 

05 05/03 2ª Sessão de Oitivas 

1. Ricardo Herbstrith  
2. Rodrigo Bozzetto 
3. Marco Guns 
4. Gustavo da Rocha 
5. Alexandre Ruga 

 
Promotor de Justiça Especializada Criminal MPRS 
Delegado da Polícia Civil e Diretor do DEIC/RS 

Delegado – Divisão de Furto e Roubo de Veículos 

Delegado – Divisão de Inteligência do DEIC 

Diretor do SINDIREPA - RS 
06 12/03 3ª Sessão de Oitivas 

1. Ildo Márcio Szinvelski  
2. Fernanda Castoldi 
3. Eduardo Quevedo  
4. Maurício Ricardo Ferreira 
5. Marcelo Victor Rodrigues de 
Amorim 

 
Diretor Geral do DETRAN 
Corregedora do DETRAN 
Diretor regional da ABRAESA 
Ex-perito de seguradoras veiculares 
Ex-perito de seguradoras veiculares 

07 21/03 Reunião – aprovação de requerimentos  

08 26/03 4ª Sessão de Oitivas 

1. Liliamar Parmeggiani Pestana 
Marques Gomes  
2. Liliane Virgínia Parmeggiani  
 
3. Ricardo Pansera 

 
Diretora da Pestana Leilões 
 
Diretora da Pestana Leilões 
 
Presidente do Sincor-RS 

09 04/04 5ª Sessão de Oitivas - RESERVADA  

(permitida a entrada somente de Deputados, Ministério Público e Polícia Civil) 
 
Proprietários de oficinas (quatro) 

10 11/04 6ª Sessão de Oitivas Sessão de Oitivas - RESERVADA  

(permitida a entrada somente de Deputados, Ministério Público e Polícia Civil) 
 
Proprietários de oficinas (quatro) 

11 17/04 7ª Sessão de Oitivas 

1. Gilberto Cardoso  
2. Daniel Noal Montegia 
3. Maria Veroni Correia Ferreira 

 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 



29 
 

4. Jaime Fossá Júnior 
5. Vinícius Felipe Da Silva 
6. Marcio Palandi 
7. Paulo Ricardo Machado 
8. Fernande Monego 
9. Igor Canez Lopes 
10. Marcelo Noal Monteggia 
11. Clóvis Luiz Della Flora 
12. Volnei Pereira Lopes 

Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 
Proprietário de oficina 

12 24/04 8ª Sessão de Oitivas 

Reguladoras de Sinistros:  
1. Carlos Alberto dos Santos Pereira 
2. Lenil Stelter Passos 
3. Ricardo Dorneles Pasini 
4. Lincoln Rocha 
5. Eduardo Marquezi 

 
 
Sertec Reguladora de Sinistros 
 
Auto Reg Reguladora de Sinistros 
MS Vistoria 
Autotec Vistorias 
Brasil Reg 

13 15/05 9ª Sessão de Oitivas 

1. Hélio Helfenstein Júnior 
2. Daniel Rishter 
3. Antônio Marcos Rubinato 
4. Henrique Araújo  
5. José Loureiro 
6. Fabio Berwanger Juliano 
7. Marcio Roberto Galdino 
8. Rafael Pereira 
 
9. Patrícia da Silva 

 
Gerente de Pós-Vendas - General Motors 
Engenheiro - General Motors 
Gerente de Pós-Vendas - Volkswagen 
Assessor jurídico - Volkswagen 
Engenheiro - Volkswagen 
Diretor de Operações da EPTC 
Tenente-Coronel da Brigada Militar 
Chefe do Núcleo Regional de Prevenção de 
Acidentes da Polícia Rodoviária Federal 
Consumidora 

14 23/05 10ª Sessão de Oitivas 

1. Adhemar Kazutoshi Fujii 
2. Ramon Lopes Neto 
3. Feres Junqueira Najm 

 
Consultor da Federação Nacional de Seguros Gerais 

Promotor de Justiça de Ribeirão Preto – MPSP 

Chefe de Divisão e Gerenciamento do Procon de 
Ribeirão Preto 

15 12/06 11ª Sessão de Oitivas  

1. Edison Moro Franchi 
 
2. Luiz Inácio de Souza Sebenello 
 
3. Arthur Maria Ferreira Neto 
4. Cidice Hasselmann 
 
 
5. Ana Letícia Monnerat de Souza  
 

 

Auditor fiscal - Chefe da Divisão de Fiscalização e 
Cobrança da Receita Estadual 
Engenheiro - Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) 
Professor - Escola de Direito da PUCRS 
Coordenadora-geral de Fiscalização de Conduta da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
Coordenadora substituta de Seguros Patrimoniais, 
Habitacionais, de Automóveis e de Transportes da 
Susep 
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6. Ludmila Rodrigues Fernandes 
Bitencourt 

Coordenadora regional da Susep 

3.2 REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
 

 
LISTA DE REQUERIMENTOS 

 
_____________________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 1/2017  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a eleição do Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das 
Empresas Seguradoras Veiculares. 
Situação: Aprovado - Sim: 9 Não: 0  
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 2/2017  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a eleição do relator da Comissão Parlamentar de Inquérito das Empresas 
Seguradoras Veiculares. 
Situação: Aprovado - Sim: 9 Não: 0  
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 3/2017  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer, nos termos dos artigos 77 e 194, inciso XII, da Resolução nº 
2.288/91,Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a suspensão dos trabalhos da Comissão 
Parlamentar de Inquérito das Empresas Seguradoras Veiculares, no período de 23/12/2017 a 31/01/2018. 
Situação: Aprovado - Sim: 9 Não: 0  
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares AUDPUB 1/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de audiência pública com consumidores que se declaram lesados 
pelas seguradoras de veículos. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 1/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva(s) com os senhores Ângelo Coelho, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços para Excelência da Reparação Automotiva 
(Abraesa), Eduardo Quevedo, diretor da Abraesa na Região Sul, e Enio Bianco, advogado da Abraesa, 
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para prestarem esclarecimentos sobre irregularidades na atuação das seguradoras de veículos que 
possam estar lesando os consumidores. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 2/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer que seja convidado o delegado Jair Barbosa Ortiz, titular da 3ª Delegacia de 
Investigações sobre Desmanches Delituosos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais 
(DEIC) da Polícia Civil do Estado de São Paulo, para falar sobre investigações e ações realizadas em 
São Paulo envolvendo a venda de salvados e as seguradoras veiculares.  
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 3/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer que sejam convidados os delegados Rodrigo Bozzetto, diretor do Departamento 
Estadual de Investigação Criminais (Deic), e Marco Guns, titular da Delegacia de Repressão ao Roubo 
de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), para discorrerem sobre o 
tema desta CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 4/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer que seja convidado o promotor Ricardo Felix Herbstrith para expor os trabalhos 
realizados pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre envolvendo o tema desta 
CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 5/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com a direção do DETRAN/RS 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 6/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com o superintendente e representante estadual da 
Superintendência de Seguros Privados (Susep). 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 7/2018  
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Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitivas com representantes do Sindicato dos Corretores de 
Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor-RS); Sindicato Intermunicipal dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sindicodive-RS); Sindicato dos 
Desmanches do Estado de São Paulo (Sindesmanche); presidente da Federação Nacional das Empresas 
de Seguros Privados (Fenaseg); Adhemar Fuji, diretor da Federação Nacional de Seguros Gerais 
(FENSEG); Francisco Luiz Ruga, diretor do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios no Estado do Rio Grande do Sul (SINDIREPA-RS); Antônio Fiola, presidente do 
SINDIREPA Nacional; Sergio Alvarenga, diretor do SINDIREPA Nacional. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 8/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva(s), em caráter sigiloso, com proprietários de oficinas 
reparadoras automotivas do Rio Grande do Sul para o acolhimento de denúncias. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 9/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitivas com os representantes legais das seguintes empresas 
seguradoras de veículos: Ace Seguradora S.A., AIG Seguros Brasil, Alfa Seguradora S.A., Aliança da 
Bahia, Allianz Seguros S.A., Azul Seguros, Banco do Brasil Seguros, Bradesco Seguros S.A., Chubb 
do Brasil Cia de Seguros, Essor Seguros S.A., Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., Generali Brasil 
Seguros S.A., Gente Seguradora, HDI Seguros S.A., Indiana Seguros S.A., Investprev Seguradora S.A., 
Itaú Seguros S.A., Liberty Seguros S.A., Localiza Fleet S.A., Localiza Rent a Car, Mapfre Vera Cruz 
Seguradora S.A., Mitsui Sumitomo Seguros S.A., Mutual Seguros, Nobre Seguradora, Porto Seguro Cia 
de Seguros Gerais, Prevtruck, Royal Sunalliance, Sancor Seguros Seguros do Brasil S.A., Seguros 
Aliança do Brasil – BB Mapfre, Sompo Seguros S.A., Sulamérica Cia Nacional de Seguros, Sura 
Seguradora, Temporária, Tokio Marine Seguradora, Yasuda Seguros S.A., Zurich Minas Brasil Seguros 
S.A. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 10/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitivas com os representantes das seguintes seguradoras: Porto 
Seguro Cia de Seguros Gerais (Ginez Van Haute Carrasco, gerente de Sinistro no Brasil, Ailton Ribeiro, 
gerente de Relacionamento, e presidente/representante legal); Bradesco Seguros (Carlos Oliva, 
superintendente de Sinistro, Tayrone Guimaraes e presidente/representante legal); Tokio Marine 
Seguradora S.A. (Adonis Torres, coordenador de Sinistro, Jose Ricardo Takashi, e 
presidente/representante legal); HDI Seguros S.A. (Marcelo Cerqueira, superintendente de Sinistro, e 
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presidente/representante legal); Sul America Companhia Nacional de Seguros (Marlon Teixeira, 
superintendente, presidente/representante legal); Mapfre Seguros (Flavio Luiz Oliveira Pires, gerente de 
Sinistro Auto Brasil, e presidente/representante legal); Sompo Seguros S.A. (Antônio Daniel da Silva, 
gerente de Sinistro, e presidente/representante legal); Generali Brasil Seguros S.A. (Rogerio Esteves, 
diretor de Sinistro, e presidente/representante legal); Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (Roberto E. 
Hernandez Martinez, diretor de Sinistro, Rodrigo Indeo e presidente/representante legal); Mitsui 
Sumitomo Seguros S.A. (Roberto Carlos Alves, gerente de Sinistro, e presidente/representante legal); 
Allianz Seguros S.A. (Leandro Galinaro, gerente de Sinistro, e presidente/representante legal); Alfa 
Seguradora S.A. (Jairo Jorgas, gerente de Sinistro, e presidente/representante legal). 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 11/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com representante do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (IDEC) para prestar esclarecimentos à CPI.  
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 12/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitivas com os presidentes ou representantes legais dos seguintes 
sistemas de orçamentação: Audatex Brasil Serviços Ltda., de São Paulo; Soma (do grupo Porto Seguro), 
de São Paulo; CESVI-Brasil – Centro de Experimentação e Segurança Viária Ltda., de São Paulo. 
Situação: Aprovado - Sim: 8 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 13/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com o senhor Maurício Ricardo Ferreira, ex-perito de 
seguradoras veiculares. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 14/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitivas com os presidentes ou representantes legais das seguintes 
reguladoras de sinistro: Autoreg Reguladora de Sinistros, MS Vistorias, Sertec Reguladora de Sinistros, 
Autotec Vistorias e Brasil Reg. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 15/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
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Assunto: requer a realização de oitiva(s) com Liliamar Pestana Gomes, Liliane Parmeggiani, 
Renan Dall'Astra e Rosane Dall'Astra, da Pestana Leilões, para prestarem esclarecimentos sobre o objeto 
da CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 16/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com a direção do Procon-RS. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 17/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer a realização de oitiva com representante da diretoria do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS). 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 18/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer que sejam fornecidas informações pelas seguradoras Alfa Seguradora S.A, 
Allianz Seguros S.A., Azul Seguros, Banco do Brasil Seguros, Bradesco Seguros S.A., Generali Brasil 
Seguros S.A., Gente Seguradora, HDI Seguros S.A., Investprev Seguradora S.A., Itaú Seguros S.A., 
Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., Mitsui Sumitomo Seguros S.A., Porto Seguro Cia de Seguros 
Gerais, Sompo Seguros S.A., Sulamérica Cia Nacional de Seguros, Sura Seguradora, Tokio Marine 
Seguradora, Zurich Minas Brasil Seguros S.A, no âmbito do Rio Grande do Sul, acerca de todos os 
veículos reparados (indenização parcial) de segurados e terceiros em oficinas credenciadas ou não, no 
período de 1° de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017,  cópias dos orçamentos regulados pelas 
seguradoras e por empresas terceirizadas (reguladoras de sinistro), cópias dos orçamentos apresentados 
pelas oficinas quando da regulação do sinistro, notas fiscais de peças fornecidas pelas seguradoras, 
cópias do termos de garantia entregues aos consumidores, tudo numerado e separado por sinistro, a 
serem entregues junto com relatório contendo ainda os seguintes dados: número do sinistro, nome do 
cliente, telefone do cliente, automóvel (marca, modelo, ano, placas, chassi), indicação acerca da 
categoria da peça (usada, paralela ou genuína), credenciada e não credenciada. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 19/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer das empresas seguradoras Alfa Seguradora S.A, Allianz Seguros S.A., Azul 
Seguros, Banco do Brasil Seguros, Bradesco Seguros S.A., Generali Brasil Seguros S.A., Gente 
Seguradora, HDI Seguros S.A., Investprev Seguradora S.A., Itaú Seguros S.A., Mapfre Vera Cruz 
Seguradora S.A., Mitsui Sumitomo Seguros S.A., Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, Sompo Seguros 
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S.A., Sulamérica Cia Nacional de Seguros, Sura Seguradora, Tokio Marine Seguradora e Zurich Minas 
Brasil Seguros S.A. informações completas dos últimos seis meses, de 1° de agosto de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017, acerca dos sinistros, contendo: número do sinistro, nome do cliente, telefone do 
cliente, descrição do sinistro, automóvel (marca, modelo, ano, placas, chassi), notas fiscais das peças 
trocadas, indicação acerca da categoria da peça (usada, paralela ou genuína) e informações sobre peças 
que tenham sido recuperadas. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 20/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer das empresas seguradoras Alfa Seguradora S.A, Allianz Seguros S.A., Azul 
Seguros, Banco do Brasil Seguros, Bradesco Seguros S.A., Generali Brasil Seguros S.A., Gente 
Seguradora, HDI Seguros S.A., Investprev Seguradora S.A., Itaú Seguros S.A., Mapfre Vera Cruz 
Seguradora S.A., Mitsui Sumitomo Seguros S.A., Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, Sompo Seguros 
S.A., Sulamérica Cia Nacional de Seguros, Sura Seguradora, Tokio Marine Seguradora e Zurich Minas 
Brasil Seguros S.A. informações completas dos últimos seis meses, de 1° de agosto de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017, acerca dos sinistros (veículos) indenizados por perda total (indenização integral por 
colisão), com indicação do tamanho da monta (Pequena, Média ou Grande), fotos do veículo acidentado, 
cópias das notas fiscais de entrada e saída, tudo numerado e separado por sinistro, a ser entregue junto 
com relatório contendo ainda os seguintes dados: informação se o veículo foi colocado à venda em leilão 
e, em caso de comercialização, dados completos do comprador, separados por sinistro. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 21/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer da empresa Pestana Leilões informações completas sobre todos os leilões de 
veículos realizados no período de 1° de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017, como número do 
lote, nome da seguradora, dados do veículo (incluindo a cidade de procedência), descrição do sinistro, 
dados do comprador. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 22/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: requer que sejam oficiadas as seguradoras veiculares a apresentarem relatório com as 
respectivas notas fiscais de todas as peças compradas no período de 1° de agosto de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 23/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
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Assunto: requer que sejam oficiadas as principais montadoras, Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, VW, 
Hyundai, Kia, BMW, Nissan, Renault, Peugeot, Citroen, Mercedes, Mitsubishi, a apresentarem relatório 
com informações das peças consideradas de segurança ativa e passiva em seus respectivos modelos. 
Informar sobre quais as marcas e as peças comercializadas no chamado mercado alternativo são 
homologadas e cumprem as características de segurança e garantia. Informar se a utilização das 
chamadas “peças de reposição” ou “peças de pós-venda” mantém as mesmas características de peças 
advindas das montadoras. Informar se existem peças automotivas que vencem por validade da matéria-
prima. Informar se a montadora recusa lotes de peças por problemas como validade da matéria prima, 
variação dimensional, falta de componentes e não conformidade com o design. Informar quais sistemas 
de orçamentação (software), para determinar os tempos de reparação de veículos que sofrem colisão são 
homologados pelas montadoras. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 07/02/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 24/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer, nos termos do Art. 84 da Resolução 2.288, de 18 de janeiro de 1991 - Regimento 
Interno, a prorrogação dos trabalhos da CPI das Empresas Seguradoras Veiculares por 60 (sessenta) 
dias. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 25/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer que seja solicitada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a relação de 
processos transitados em julgado contra seguradoras veiculares nos últimos cinco anos. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 12/03/2018 16:00 
________________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 26/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva com Gerson Nunes, do Sindicato do Comércio Varejista 
de Veículos de Peças e Acessórios para Veículos do Rio Grande do Sul (Sincopeças-RS), para prestar 
esclarecimentos a esta CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 27/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva com representante legal das empresas Metrópole 
Comércio de Peças Automotivas e Prismatec, para prestarem esclarecimentos a esta CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 28/2018  
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Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitivas com representantes da Polícia Rodoviária Federal (chefe 
do Núcleo Regional de Prevenção de Acidentes, Rafael Pereira), Polícia Rodoviária Estadual, Brigada 
Militar, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Guarda Municipal de Porto Alegre. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 29/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva(s) com proprietários de oficinas reparadoras automotivas 
do Rio Grande do Sul. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 30/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva(s) com peritos de seguradoras veiculares. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 31/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer que seja convidado a falar à CPI o promotor de Justiça da área de Defesa do 
Consumidor Ramon Lopes Neto, do Ministério Público de Ribeirão Preto. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0  
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 32/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer que seja convidado a falar à CPI Feres Junqueira Najen, do Procon de Ribeirão 
Preto. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 33/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva(s) com os proprietários ou representantes legais do 
Shopping das Peças, Mercadão das Peças e Togni Auto Peças. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 34/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
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Assunto: Requer das empresas Shopping das Peças, Mercadão das Peças e Togni Auto Peças 
relatório digital completo (preferencialmente em Excel ou Word) da venda de peças às seguradoras 
veiculares nos anos de 2017 e 2018, contendo cópias físicas das respectivas notas fiscais e, 
eventualmente, outros dados a serem especificados na solicitação oficial que será encaminhada por esta 
CPI. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 35/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer do DETRAN/RS relatório completo (preferencialmente em Excel ou Word) de 
registros de sinistros de média e grande monta que deram entrada na autarquia, nos anos de 2017 e 2018 
(os dados devem ser organizados por placa do veículo e nome do proprietário, de forma a especificar se 
o registro foi feito pela autoridade de trânsito, por seguradora veicular ou pelo proprietário do 
automóvel). 
Situação: Retirado - 21/03/2018 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 36/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer da EPTC e demais empresas/órgãos municipais de trânsito, Brigada Militar, 
Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal relatório completo das 
ocorrências de acidentes de trânsito com danos materiais realizadas nos anos de 2017 e 2018, sinalizando 
aquelas em que a autoridade de trânsito realizou o registro de sinistro e o encaminhou ao DETRAN, 
conforme determina a Resolução 544/2015, do Contran. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 37/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer das empresas seguradoras veiculares (referidas no Requerimento 9/2018, 
aprovado em reunião de 07/02/2018) o envio de relatório completo (preferencialmente em Excel ou 
Word) de sinistros (devidamente categorizados em P/M/G) encaminhados ao DETRAN nos anos de 
2017 e 2018, com fotos e cópias dos Boletins de Ocorrência de Trânsito, conforme determina a 
Resolução 544/2015, do Contran.  
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 38/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer das empresas seguradoras veiculares (referidas no Requerimento 9/2018, 
aprovado em reunião de 07/02/2018) a relação completa de veículos indenizados por perda total nos 
anos 2017 e 2018, informando, inclusive, se houve registro do sinistro por parte da seguradora junto ao 
DETRAN, especificando o tamanho da monta do referido sinistro e anexando fotos comprobatórias. 
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Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 39/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer das oficinas reparadoras de veículos da rede credenciada (conforme lista anexa) 
relatório completo (preferencialmente em Excel ou Word) dos reparos realizados nos anos de 2017 e 
2018, anexando cópias do orçamento da oficina e do perito da seguradora, assim como cópia das 
referidas notas fiscais, informando ainda se as peças utilizadas foram genuínas, originais, genéricas, 
usadas ou se foram recuperadas. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 40/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer autorização para ouvir professores especialistas de universidades do Rio Grande 
do Sul, que apresentarão estudos acadêmicos sobre temas de interesse desta CPI, como sonegação fiscal 
e formação de cartel, itens de segurança e diferenças técnicas entre peças genuínas, originais e genéricas. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
________________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 41/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer sejam convidados a falar à CPI representantes das promotorias de Justiça de 
Defesa do Consumidor (promotores Caroline Vaz e André Ricardo Colpo Marchezan) e de Justiça 
Especializada Criminal de Porto Alegre – Combate aos Crimes de Ordem Tributária. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 42/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer seja convidado a falar à CPI representante do Instituto-Geral de Perícias do Rio 
Grande do Sul (IGP-RS). 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 43/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer seja convidado a falar à CPI o titular da Delegacia de Polícia de Proteção aos 
Direitos do Consumidor, Saúde e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon), do 
Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Rafael Liedtke. 
Situação: Aprovado - Sim: 7 Não: 0 Reunião: 21/03/2018 13:00 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 44/2018  
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Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva com fabricantes de autopeças: Valeo/Cibié (faróis), Denso 
(radiadores, condensadores), Arteb (faróis), Magneti Marelli (peças Fiat, principalmente suspensão 
mecânica), Bosch (componentes eletrônicos), Metagal (retrovisores), Pilkington (vidros), Saint Gobain 
(vidros). 
Situação: Retirado - 07/06/2018 Reunião: 15/05/2018 18:15 
_______________________________________________________________ 
CPI das Empresas Seguradoras Veiculares REQ 45/2018  
 
Proponente: Deputado(a) Enio Bacci 
Assunto: Requer a realização de oitiva com peritos/reguladores/analistas das empresas Plenaver 
Vistoria Veicular, Plena Visão e Perícia Legal. 
Situação: Retirado - 07/06/2018 Reunião: 15/05/2018 18:15 
_______________________________________________________________ 
 
 

Total de Requerimentos listados: 49  
 
3.3 OFICIOS EXPEDIDOS E DOCUMENTOS RECEBIDOS 

 
 

A CPI expediu 36 ofícios, incluindo o Ofício Circular nº 1, enviado por e-

mail a 432 oficinas reparadoras no Rio Grande do Sul, conforme o Requerimento 

39/2018, aprovado na reunião do dia 23 de março de 2018. O documento solicitava 

às oficinas reparadoras de veículos relatório completo dos reparos realizados nos 

anos de 2017 e 2018, com cópias dos orçamentos da oficina e do perito da 

seguradora, assim como cópia das referidas notas fiscais, e a informação do tipo 

de peça utilizada, se genuína, original, genérica, usada ou recuperada.  

 

Encaminharam resposta – notas fiscais, orçamentos e ordens de serviço – as 

seguintes oficinas: Fuscar, CRM Funilaria e Pintura, Chaguinha Chapeação e 

Pintura, Geral Auto Pinturas, Chapeação e Pintura Eireli, Chapeação e Pintura 

Matiel, Carway (Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves), 

Unidos, Make Up Autos Canoas, Make-up Petropolis, Make-up Santana, Savar 

Veículos, Auto Peças Muller, Coletto Esteticar, Terrasol, Lazuta Car Chapeação e 

Pintura Eireli EPP, Tomé Francisco Pasini, Kuiava e Kuiava, Grupo Sinoserra, 
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Salwipa Autopeças, Cristiano Motos, Gambatto Auto, Autoshopping Junior Fossá, 

Centro Automotivo, 454 Restauradora de Veículos, AutoSul e Soares e Lilenim - 

Renocar.   

 

Com o objetivo de firmar parcerias ou solicitar informações específicas, 

foram encaminhados ofícios aos seguintes órgãos e instituições: Ministério 

Público, Polícia Civil, DETRAN, Receita Estadual, Procon-RS, PUCRS, Tribunal 

de Justiça, DETRAN, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, EPTC, Guarda 

Municipal de Porto Alegre e Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

 

Do Tribunal de Justiça, em resposta ao pedido para que lhe fossem 

encaminhados os processos transitados em julgado contra seguradoras veiculares, 

de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017, a CPI recebeu uma relação de 

144.241 registros. 

 

Da Polícia Rodoviária Federal, recebeu relatório com 106 páginas das 

ocorrências de acidentes de trânsito com danos materiais realizadas nos anos de 

2017 e 2018.  

 

Da EPTC, recebeu oficio informando que, embora as ocorrências de 

acidentes de trânsito fossem lavradas em documentos específicos para esse fim, a 

empresa ainda não estava realizando a classificação de danos. 

Também foram solicitadas informações à Pestana Leilões, às lojas de 

autopeças Mercadão das Peças, Shopping das Peças e Togni Autopeças e às 

empresas de vistoria de veículos Plenaver, Perícia Legal e Plena Visão.   

 

Da Pestana Leilões, recebeu relatório completo de todos os leilões realizados 

no período de 1° de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017, referentes a 6.688 

veículos salvados classificados como pequena, média e grande monta. 
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Das lojas de autopeças, obteve resposta do Shopping das Peças, que 

encaminhou relatório de venda de peças às seguradoras veiculares nos anos de 2017 

e 2018, conforme solicitado.   

 

Das empresas de vistoria veicular, recebeu documentação da Plenaver. A 

Plena Visão comunicou que não fazia vistorias no pátio de leilões. 

 

A CPI recebeu a relação de reguladores, analistas e peritos das empresas 

reguladoras de sinistros Sertec, Brasil Reg, Auto Reg e Autotec, conforme 

solicitado em reunião do dia 24 de abril de 2018.  

 

A Sertec informou contar com 39 reguladores, dos quais um com mestrado 

em Engenharia Civil, cinco com curso superior (Administração de Empresas, 

Direito e TI), 11 com curso superior incompleto e 22 com 2º grau completo.  

 

A Brasil Reg informou ter 64 reguladores, dos quais 46 com 2º grau 

completo (alguns com cursos técnicos), dois com 2º grau incompleto, sete com 

curso superior incompleto, três com curso superior completo (Farmácia e 

Administração de Empresas), três com 1º grau e três com cursos técnicos.  

 

A Auto Reg informou ter 34 analistas técnicos, reguladores, coordenador 

técnico e gerentes, dos quais 24 com ensino médio, seis com ensino superior 

incompleto (Administração, Ciências Contábeis, Processos Gerenciais, Engenharia 

Mecânica e Direito) e quatro com ensino superior completo (Administração e 

Processos Gerenciais).  

 

A Autotec informou ter 21 reguladores, dos quais sete com ensino médio (um 

deles técnico em Mecânica), sete com curso superior completo (não foi informado 

qual o curso, dois técnicos em Mecânica), seis com curso superior incompleto e 

um técnico em Mecânica.  
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A MS Vistorias não encaminhou resposta. 

 

Chegaram ainda à CPI 13 petições dos escritórios Cabanellos Advocacia 

(duas) e Moreira de Oliveira Advogados Associados (11), procuradores das 

seguradoras Allianz e HDI e da Federação Nacional de Seguros Gerais (FENSEG), 

respectivamente, que foram respondidas pelo Presidente da CPI e/ou pela 

Assessoria Técnica, amparados pela Procuradoria do Parlamento.  
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4. RESUMO DAS REUNIÕES, OITIVAS E DEPOIMENTOS 

 

Os textos dispostos nas subseções secundárias e terciárias deste capítulo 

compreendem um resumo das atas de reuniões e respectivas transcrições das falas dos 

depoentes e palestrantes. Para uma consulta mais detalhada, recomenda-se o acesso 

às transcrições originais e/ou gravações acostadas aos autos da CPI. 

 
4.1 REUNIÃO 01 (06.12.17) – ELEIÇÃO DO VICE-PRESIDENTE E RELATOR 

 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às treze 

horas e quinze minutos, na Sala Prof. Salzano Vieira da Cunha, localizada no 

terceiro andar do Palácio Farroupilha, o Presidente da Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Empresas Seguradoras Veiculares, Senhor Deputado Enio Bacci, 

reuniu-se com os Senhores Deputados titulares Nelsinho Metalúrgico, Tiago 

Simon, Marcel van Hattem, Elton Weber, Sérgio Peres e Gilberto Capoani e os 

deputados suplentes Jeferson Fernandes e Lucas Redecker para a primeira reunião 

da CPI.  

 

Informou que o plano de trabalho da CPI seria apresentado na primeira 

reunião, após o recesso parlamentar, e que, conforme o artigo 87, inciso primeiro 

do Regimento Interno, a CPI iria requisitar à procuradoria da Casa a indicação de 

um procurador, em caráter transitório, para acompanhar os trabalhos. Não havendo 

objeções, comunicou que o Ouvidor Geral desta Casa, Deputado Valdeci Oliveira, 

colocou à disposição da CPI, o telefone 0800 541 23 33, para ligações gratuitas.  

 

Havendo quórum regimental com a presença dos deputados anteriormente 

listados, o presidente passou à apreciação dos seguintes requerimentos:  

 

Requerimento nº 1/2017, do Deputado Enio Bacci, para a eleição do Vice-

Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Empresas Seguradoras 
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Veiculares. Eleito o Deputado Elton Weber, com oito votos favoráveis e nenhum 

contrário.  

 

Requerimento nº 2/2017, do Deputado Enio Bacci, para a eleição do Relator 

da Comissão Parlamentar de Inquérito das Empresas Seguradoras Veiculares. 

Eleito o Deputado Tiago Simon, com nove votos favoráveis e nenhum contrário.  

 

Requerimento nº 3/2017, do Deputado Enio Bacci, para, nos termos dos 

artigos 77 e 194, inciso XII, da Resolução nº 2.288/91, Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, a suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de 

Inquérito das Empresas Seguradoras Veiculares, no período de 23/12/2017 a 

31/01/2018. Aprovado com nove votos favoráveis e nenhum contrário.  

 

4.2 REUNIÃO 02 (07.02.18) – APROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS 
 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas Seguradoras Veiculares, presidida 

pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), reuniu-se na Sala 

Sarmento Leite, no terceiro andar do Palácio Farroupilha. Com a presença dos 

deputados João Fischer (PP) e Nelsinho Metalúrgico (PT), o presidente Enio Bacci 

abriu os trabalhos às treze horas e dez minutos.  

 

Não havendo atas a serem aprovadas, nem expediente a ser lido, procedeu ao 

Conhecimento de Matérias da Alçada da Comissão, no qual apresentou o Plano de 

Trabalho da CPI, embasado em quatro principais pilares: a possibilidade de que a 

prática de leilões de salvados fomentasse o aumento da criminalidade (roubo e 

furto de veículos); a preocupação de que o consumidor pudesse estar sendo lesado 

por situações como a de não poder optar por oficina da sua confiança ou de que 

algumas seguradoras, conforme denúncias, estariam municiando oficinas com 

peças não genuínas ou usadas; a possibilidade de formação de cartel; e eventual 

sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, diante da informação de que 

algumas seguradoras estariam fornecendo peças de reposição às oficinas, em vez 
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de lhes permitir a compra. Registrou que esses quatro pilares não eram impositivos, 

servindo apenas para guiar os trabalhos.  

 

A seguir, referiu reunião realizada com o Ministério Público, que, segundo 

ele, participaria ativamente das atividades. Disse ainda que já na próxima reunião 

da Comissão haveria um promotor designado para acompanhar os trabalhos e 

informou que se reuniria com o chefe de Polícia na semana seguinte. Afirmou que 

seriam buscados subsídios também junto à Receita Estadual, especialmente com 

relação ao quarto pilar mencionado. Ainda comunicou a intenção de realizar uma 

série de oitivas e audiências, como a que traria o delegado de Polícia de São Paulo 

Jair Barbosa Ortiz.  

 

Havendo quórum regimental, passou à Ordem do Dia, na qual foram 

aprovados os seguintes requerimentos, todos de autoria do presidente da CPI, 

Deputado Enio Bacci:  

 

1) Requerimento de Audiência Pública 1/2018;  

2) Requerimento 1/2018;  

3) Requerimento 2/2018;  

4) Requerimento 3/2018;  

5) Requerimento 4/2018;  

6) Requerimento 5/2018;  

7) Requerimento 6/2018;  

8) Requerimento 7/2018;  

9) Requerimento 8/2018;  

10) Requerimento 9/2018;  

11) Requerimento 10/2018;  

12) Requerimento 11/2018;  

13) Requerimento 12/2018;  

14) Requerimento 13/2018;  

15) Requerimento 14/2018;  
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16) Requerimento 15/2018;  

17) Requerimento 16/2018;  

18) Requerimento 17/2018;  

19) Requerimento 18/2018;  

20) Requerimento 19/2018;  

21) Requerimento 20/2018;  

22) Requerimento 21/2018;   

24) Requerimento 23/2018.  

 

4.3 REUNIÃO 03 (21.02.18) – OITIVAS DE INSTRUÇÃO 
 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas e trinta minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 

Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Deputado 

Enio Bacci (PDT), reuniu-se no Espaço da Convergência Adão Pretto, localizado 

no térreo do Palácio Farroupilha, com a presença dos Excelentíssimos Senhores 

Deputados Sérgio Peres (PRB), Elton Weber (PSB), Marcel van Hattem (PP), Tiago 

Simon (MDB), Luiz Fernando Mainardi (PT), Ronaldo Santini (PTB) e Zé Nunes 

(PT).  

 

Foram ouvidos os senhores Ângelo Coelho, presidente do Sindicato da 

Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo (SINDIFUPI) e da 

Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços para Excelência da 

Reparação Automotiva (ABRAESA), Jair Barbosa Ortiz, delegado titular da 3ª 

Delegacia de Investigações sobre Desmanches Delituosos, do Departamento 

Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil do Estado de São 

Paulo, e Enio Bianco, advogado da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e 

Serviços para Excelência da Reparação Automotiva (ABRAESA).  

 

Também presentes representantes da Associação das Reparadoras 

Automotivas de Santa Catarina e do Sindicato da Indústria de Reparação de 

Veículos e Acessórios (SINDIREPA), do Ministério Público, da Receita Estadual e 
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da Polícia Civil, o promotor de Justiça Ricardo Herbstrith, o chefe da Divisão de 

Fiscalização e Cobrança, Edison Moro Franchi, e o delegado Marco Antônio 

Bottega, respectivamente.  

 

4.3.1 Ângelo Coelho – Presidente do SINDIFUPE/SP e ABRAESA 

 

O presidente do SINDIFUPI e da ABRAESA, Ângelo Coelho, apresentou um 

histórico de irregularidades cometidas por empresas seguradoras veiculares nos 

últimos anos e as graves consequências que essas práticas teriam para a sociedade. 

Informou que era formado em Direito pela Faculdade Drummond de Andrade, com 

especialização em Direito do Consumidor e Direito Securitário, e que, de 1986 a 

1991, trabalhou em três grandes seguradoras, nas áreas de vistoria de Sinistro de 

Automóveis, Investigação e Auditoria, e que havia mais de quarenta anos atuava 

como empresário do setor de reparação.  

 

Dividiu sua apresentação em duas partes: uma, de introdução e histórico de 

duas CPIs realizadas sobre o mesmo tema; e outra, de apresentação de vídeos, 

áudios e fotos relacionadas aos quatro pilares investigados pela CPI. Disse que 

hoje o roubo e o furto de automóveis estavam entre as práticas criminosas que mais 

afligiam a sociedade e que para se obter uma redução nos índices desses delitos 

era preciso compreender o seu ciclo e os fatores que sustentavam a sua 

lucratividade. O que iria comprovar, segundo afirmou, era uma parte da “zona 

cinzenta” do roubo e furto de automóvel no Rio Grade do Sul e no Brasil e como 

empresas, ditas honestas, se viabilizavam e interagiam com o mercado ilegal. O 

objetivo da CPI, conforme afirmou, era levantar quem eram os agentes ocultos que 

lucravam com o crime do roubo e furto de automóveis.  

 

Disse que algumas seguradoras criaram um sistema que implicava a violação 

de preceitos legais, como a Constituição Federal, o Código Penal, o Código do 

Consumidor, as Normas Gerais de Direito Tributário e Circulares da SUSEP. 
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Afirmou também que o objeto da CPI não era uma novidade, uma vez que esses 

agentes operavam de forma irregular há pelo menos 15 anos.  

 

Relatou que, em 2004, diante de graves denúncias que se multiplicavam no 

sindicato, o assunto foi levado ao programa Fantástico, em dois domingos 

consecutivos. Na ocasião, pelo menos dois dos quatro pilares foram apresentados: 

a comercialização de veículos com perda total, hoje curiosamente denominados 

como salvados pelas seguradoras, veículos totalmente destruídos que eram e 

continuavam sendo comercializados como se pudessem voltar ao trânsito; e a 

utilização de forma indiscriminada de peças usadas e não genuínas pelas oficinas 

nos reparos de veículos de segurados e terceiros a mando das seguradoras. Disse 

que, após a matéria, instalou-se uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em 

Brasília, depois chamada de “CPI dos Desmanches”, a qual, segundo ele, não teria 

sido capaz, porém, de impedir que as irregularidades continuassem.  

 

Prosseguiu contando que, em 2007, o então Deputado Said Murad, ao tomar 

conhecimento das várias denúncias que o seu sindicato continuava fazendo, pediu 

a instauração de uma CPI em São Paulo, que teve como relator o Deputado 

Fernando Capez e resultou em um Relatório Final com graves denúncias contra as 

principais seguradoras.  

 

Lamentou que, por razões ainda não esclarecidas, pouco havia mudado após 

a CPI em São Paulo, pois as seguradoras, segundo ele, apenas mascararam suas 

operações e continuavam cometendo as mesmas fraudes. Disse que entregaria à 

CPI gaúcha documentação comprobatória dessas práticas, como notas fiscais de 

fornecimento de peças não originais fornecidas pelas seguradoras, sem a 

autorização dos consumidores; decisões em Trânsito em Julgado em Ação Civil 

Pública que estariam sendo sistematicamente desrespeitadas no Rio Grande do Sul, 

gerando inclusive aplicação de multa na ordem de mais de um milhão e seiscentos 

mil reais pelo Ministério Público; lotes de veículos que estavam sendo 

direcionados de São Paulo para serem comercializados no Rio Grande do Sul.  
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Sobre o pilar relativo ao uso de peças não genuínas, disse que as seguradoras 

as forneciam às oficinas há mais de uma década. Disse que o perito ia à oficina e 

propunha uma negociação: por exemplo, para uma porta que custaria cinco mil 

reais ele se dispunha a “fechar os olhos” e permitir a compra da peça no desmanche. 

Disse que os reparadores presentes sabiam do que ele estava falando e que se não 

aceitassem a proposta a seguradora removia o carro daquela oficina. Disse que as 

seguradoras criaram uma “lista negra” de oficinas que não se submetiam a essas 

práticas e que elas eram impedidas de prestarem novos serviços se denunciassem 

ao consumidor que a seguradora o estava lesando. Apresentou a seguir um áudio 

no qual a seguradora afirmava não ter acordo comercial com determinada oficina 

e solicitava a remoção do veículo.  

 

Explicou o conceito de “custo médio”. Disse que para que as seguradoras 

pudessem controlar a chamada rede de oficinas credenciadas, estas eram medidas 

pelo “custo médio”. Disse que as seguradoras estabeleceram um valor máximo para 

cada indenização e que se o valor total dos veículos indenizados no mês, dividido 

pelo número de veículos, ultrapassasse um valor preestabelecido no primeiro, 

segundo e terceiro mês a oficina era sumariamente descredenciada pela seguradora. 

Disse que o perito do sinistro, a reguladora, os corretores de seguro, tudo era 

medido pelo custo médio. Disse que o Sincor poderia falar a respeito disso, pois 

havia feito uma representação, enviado uma carta – para a FENSEG e para a Susep 

– pedindo que cessasse esta prática.  

 

Sobre a formação de cartel, disse que o dr. Ênio Bianco falaria a respeito, 

mas adiantou que havia setecentas oficinas na chamada rede credenciada, que não 

chegavam a 2% do mercado de oficinas no país. Sobre o tema da sonegação fiscal, 

disse que o mercado de reposição de autopeças explorado pelas seguradoras era 

superior a um bilhão e seiscentos mil reais ao ano, isto é, 28% do mercado total, 

que hoje representava algo em torno de 5,5 bilhões de reais. Apresentou uma série 

de vídeos e áudios que mostrariam algumas das irregularidades mencionadas. No 
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primeiro, o executivo de uma seguradora afirmava não saber dessas práticas. 

Ângelo Coelho rebateu a declaração com relatos de encontros e reuniões 

documentados em ata ou Internet. Os demais mostraram situações diversas 

envolvendo reparadores, consumidores e seguradoras. 

 

O Deputado Tiago Simon perguntou se estava sendo observado o Termo de 

Ajustamento de Conduta feito entre o Bradesco e a Promotoria de Justiça do 

Consumidor referente a um compromisso por parte da seguradora de utilizar nos 

reparos somente peças originais. Observou que havia uma penalidade, na hipótese 

de descumprimento, de uma multa de dez vezes o valor da peça original.  

 

Ângelo Coelho respondeu que não Explicou que a Bradesco Seguros havia 

assinado um termo de Ajustamento de Conduta em setembro do ano passado em 

inquérito em São Paulo, a partir de denúncia referente ao uso irregular de peças. 

Disse que o Ministério Público havia proposto o TAC e a Bradesco o assinara, no 

entanto, se fossem a qualquer oficina hoje no estado do Rio Grande do Sul, São 

Paulo ou Minas Gerais, nenhuma delas havia sido comunicada a respeito desse 

termo e a seguradora o vinha descumprindo sistematicamente. Disse terem tomado 

conhecimento dele no fim do ano e feito uma ação com o Ministério Público e o 

Procon em Ribeirão Preto, mas que a multa – de dez vezes o valor da peça – não 

assustava a Bradesco, que, segundo ele, “jogava com a desinformação”.  

 

O Deputado Tiago Simon perguntou qual a providência tomada pelo 

Ministério Público diante desse descumprimento. Ângelo Coelho disse que em 

Ribeirão Preto estavam levando a conhecimento e que o Ministério Público 

receberia a cópia e deveria executar multa, pois o TAC era claríssimo. O Deputado 

Tiago Simon perguntou ainda qual a formação acadêmica dos vistoriadores e 

peritos credenciados das seguradoras e se esses profissionais estavam habilitados 

tecnicamente para responder juridicamente pelas avaliações realizadas.  
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Ângelo Coelho disse que quase a totalidade dos peritos não tinha formação 

acadêmica, não eram engenheiros, e que havia sido feita uma consulta ao CREA-

SP e ao CREA-RS a respeito disso. Afirmou que, lamentavelmente, as seguradoras 

contratavam reguladoras e, agora, para se furtarem a essa responsabilidade havia 

o que eles chamavam de “perito boy”, uma pessoa qualquer que ia à oficina, tirava 

fotografia do carro, não negociava com as reparadoras condições, afinal não era o 

reparador que dizia o que iria ser consertado, quem dizia era a seguradora. Disse 

que isso era uma ilegalidade e que a Assembleia Legislativa deveria coibir.  

 

4.3.2 Jair Barbosa Ortiz – Delegado da Polícia Civil – DEIC/SP 
 

O delegado Jair Barbosa Ortiz afirmou que, como policial, sua atividade 

finalística era a de diminuir os índices criminais e que o Estado de São Paulo vinha 

exigindo isso das suas polícias, em termos estatísticos. Disse que todo informe, 

todo dado preliminar que lhe trouxesse um conhecimento básico de que o aumento 

de crimes estava ocorrendo por tal ou qual motivo o levava a investigações e que 

foi assim que tomou conhecimento do universo dos desmanches veiculares.  

 

Contou que em São Paulo havia milhares de empresas trabalhando com peças 

veiculares usadas, que isso não estava em desacordo com a lei em um primeiro 

momento, mas que era preciso investigar essas empresas de forma mais efetiva 

para saber o que acontecia de fato. A primeira pergunta, de natureza retórica, que 

lhe chamou a atenção quando se deparou com a questão das seguradoras no 

inquérito policial, foi “se uma seguradora indenizava integralmente o proprietário 

de um veículo acidentado, como é que esse veículo acidentado, depois de 

indenizado integralmente, podia voltar a circular?”. 

  

Disse que a seguradora tinha dois motivos para indenizar o proprietário de 

um veículo acidentado: ou o veículo era irrecuperável tecnicamente ou era 

irrecuperável do ponto de vista financeiro. O que não dava para entender era por 



53 
 

que, após indenizado integralmente, esse veículo era encaminhado pela seguradora 

para um leilão veicular e, a partir daí, comercializado com documentação.  

 

Disse que a conclusão a que haviam chegado até o momento (a investigação 

não estava concluída) levava aos seguintes dados: os veículos – embora 

completamente destruídos – eram vendidos com documentação para alimentar dois 

tipos de negócios. No primeiro deles, a documentação (assim como vidro, chassi e 

outros elementos de identificação da sucata) serviria para fomentar o roubo ou o 

furto de um carro idêntico, assim, se esse carro roubado fosse parado numa blitz 

policial, por exemplo, não seria encontrado problema. Independentemente disso, 

as peças ainda aproveitáveis da sucata poderiam ser desviadas para os chamados 

desmanches regularizados.  

 

Disse ainda que, quando o veículo era recuperável, após um acidente de 

trânsito, a própria seguradora instigava o reparador a ela credenciado a se utilizar 

de peças remanescentes de carros destruídos que agora pertenciam a desmanches. 

Afirmou que a intenção da polícia de São Paulo era provar essas práticas – e, 

segundo ele, já estavam provadas – para que elas deixassem de ocorrer e houvesse 

então uma diminuição sensível dos índices de criminalidade no estado.  

 

Disse que somente com a operação policial que fizeram no ano passado – e 

os dados estatísticos do estado de São Paulo eram aferíveis, comprováveis, no 

portal da transparência – houve, de 2014 para cá, sensível diminuição de roubo e 

furto de veículos na capital paulista e até no estado. Disse, porém, que o fato de 

São Paulo estar dificultando o comércio de veículos sinistrados da forma como 

descreveu levava a uma outra situação: a de esses veículos sinistrados em São 

Paulo estarem sendo vendidos em outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul, 

assim como havia veículos de Goiás e outros estados sendo leiloados em São Paulo.  

 

Disse que havia estados que não possuíam uma legislação administrativa – 

do DETRAN, Contran etc. – para conter essas práticas e que a resolução do Contran 
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que determinava que, após o acidente do veículo, o seu dano fosse classificado, 

para que então ele pudesse ser vendido posteriormente em alguns estados, não 

estava sendo cumprida. Vinha de São Paulo um veículo que não poderia ser vendido 

lá, mas que aqui poderia ser vendido, e daqui um veículo que, em tese, não poderia 

ser vendido porque a documentação daria conta de que ele sofreu dano de grande 

ou média monta, mas lá em São Paulo não haveria registro desse dano.  

 

O delegado reiterou que o objetivo final do inquérito era a diminuição dos 

índices de criminalidade no estado de São Paulo, mas advertiu que isso não poderia 

combinar com o acréscimo dos índices de criminalidade em outros estados, como 

o Rio Grande do Sul. Disse que, se fosse legislador – não só em nível estadual, 

mas em nível federal – buscaria com os seus pares modos de solucionar um 

problema elementar: se um veículo foi indenizado integralmente pela seguradora, 

não havia por que esse veículo voltar a circular.  

 

O Presidente da CPI, Deputado Enio Bacci, perguntou se haveria um estudo 

sobre o perfil de quem comprava sucatas, salvados ou documentos de carros dados 

com perda. O delegado Jair Barbosa Ortiz disse que até pouco tempo atrás o público 

dos leilões de “salvados” não disfarçava a sua origem, eram pessoas que 

trabalhavam com desmanches, boa parte delas ligadas ao universo do roubo e furto 

de veículos. No entanto, o DETRAN de São Paulo passou a estabelecer portarias e 

normativas para dificultar as irregularidades; estipulou, por exemplo, que todo 

comprador de leilão teria de ser cadastrado junto ao próprio DETRAN e no cadastro 

constariam seus antecedentes criminais. O delegado explicou que o que aconteceu, 

porém, é que os compradores passaram a cadastrar outras pessoas, o irmão, o tio, 

a mãe, enfim, laranjas.  

 

O Deputado Enio Bacci questionou qual o critério que as seguradoras 

usavam para classificar o tamanho da monta e se, de fato, eram as seguradoras que 

decidiam se um veículo era considerado uma sucata, um salvado. O delegado José 

Barbosa Ortiz respondeu que, até 2015, a Resolução 362 do Contran disciplinava 
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os itens veiculares danificados, que então caracterizavam o dano como de pequena, 

média ou grande monta. Naquele ano, o Contran produziu uma nova resolução 

(Resolução 544) acrescentando um parágrafo ao art. 2º para que veículos 

indenizados integralmente que não tivessem sido objeto de relatório de avarias pela 

autoridade policial tivessem, no momento da transferência para a companhia 

seguradora, seus danos classificados nos termos dessa resolução, mediante 

regulamentação do órgão de trânsito do estado/Distrito Federal.  

 

O delegado disse ter se reunido com o presidente do DETRAN e cobrado a 

regulamentação, que veio por meio da Portaria 407, do dia 22 de dezembro de 2017, 

tirando das mãos das seguradoras a capacidade de fazer a declaração de danos e 

determinando que as chamadas ECVs assumissem essa função. O delegado 

explicou que a resolução criou por si somente uma série de itens que deveriam ser 

pontuados para caracterizar o dano de pequena, média ou grande monta, porém 

inúmeros itens que se sabia serem economicamente irrecuperáveis não fizeram 

parte dessa pontuação nem na 362 antiga, nem na 544 atual, como, por exemplo, o 

acionamento do airbag ou a destruição total do painel do veículo.  

 

Então, disse o delegado, as seguradoras não podiam mais fazer a sua 

classificação para poderem vender o veículo com dano de média monta, mas 

persistiu o problema de as classificações não estarem ainda adequadas. O delegado 

ressaltou, porém, que na documentação de veículos acidentados com danos de 

média monta deveria constar obrigatoriamente o registro de que esse veículo havia 

sofrido acidente e dano anterior, no entanto não viu nenhum documento, durante o 

inquérito policial, no qual houvesse anotação no campo de observações de “veículo 

acidentado anteriormente”.  

 

O delegado afirmou que, assim, todos ainda corriam o risco de comprar um 

veículo seminovo, praticamente zero, sem que houvesse no campo de observações 

do CRV a anotação de que ele sofreu um acidente anterior. Disse que, como isso 

vinha acontecendo em larga escala, e com o envolvimento de inúmeros atores, a 
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polícia de São Paulo, no seu inquérito, poderia estar diante do crime de organização 

criminosa, associação criminosa, por conta da base “falsidade ideológica” em 

documento público.  

 

O deputado Enio Bacci lembrou que o promotor Ricardo Herbstrith seria 

ouvido na reunião seguinte da CPI e deveria trazer muito complemento ao que 

havia sido dito. Fez considerações sobre a Resolução 544, afirmando que no Rio 

Grande do Sul infelizmente não havia uma portaria disciplinando o assunto e que, 

em tese, tanto o brigadiano como a Polícia Rodoviária, e também os agentes de 

trânsito, deveriam preencher o formulário que definia a proporção do dano, no 

entanto somente a Polícia Rodoviária o vinha fazendo – até por receber 

treinamento. Avaliou que essa regulamentação por parte do Executivo estadual 

poderia ser uma sugestão da CPI. Questionou como era feita a transferência do 

veículo no momento da indenização e se havia notícia de carros trazidos a leilão 

para o Rio Grande do Sul de São Paulo.  

 

O delegado Jair Barbosa Ortiz disse que a Resolução 544 estabelecia que o 

veículo envolvido em acidente de trânsito deveria ser avaliado pela autoridade de 

trânsito, mas que isso não ocorria no Rio Grande do Sul, nem em São Paulo, até a 

publicação da portaria a que se referira. Disse que a transferência dos veículos era 

disciplinada por lei, mas que as seguradoras, uma vez tendo indenizado o veículo 

integralmente ao proprietário (segurado), podiam fazer a sub-rogação desse veículo 

sem maiores exigências para si; o que elas não podiam fazer era a venda desse 

veículo e a sua transferência a terceiros antes que o veículo fosse consertado 

integralmente, porque a resolução o impedia. Ainda assim, o faziam – vendiam e 

transferiam veículos por leilão. O delegado explicou que havia uma falha de 

terminologia, porque a resolução estabelecia que o veículo não podia ser 

“transferido”, mas não dizia que não podia ser “vendido”.  

 

Quanto à vinda de veículos de São Paulo para o Rio Grande do Sul, o 

delegado confirmou que isso acontecia, mas não soube precisar números. O 
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presidente do SINDIFUPI e da ABRAESA, Ângelo Coelho, disse que era uma 

grande quantidade, lotes da Porto Seguros e Azul Seguros que estavam sendo 

vendidos pelo leilão Pestana. Concordaram que era uma situação que “cheirava 

muito mal”.  

 

O Deputado Elton Weber, Vice-Presidente da CPI, pediu a presença do 

Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (Sincor-RS) nas oitivas 

da Comissão. A seguir, perguntou se a legislação geral deixava lacunas que 

estariam permitindo isso que acontecia hoje. O delegado Jair Barbosa Ortiz 

respondeu que sim, havia brechas e a questão da interpretação da lei no Brasil dava 

margem a todo tipo de manobras, o que trazia instabilidade jurídica. Toda 

legislação era bastante falha, a começar pelo artigo citado por ele de que o veículo 

“devia ser avaliado” e logo a seguir, no mesmo texto, a expressão “caso o veículo 

não tenha sido avaliado”. Disse que isso era recorrente em nível nacional, mas, no 

que tangia às espécies administrativas, elas passavam por esse problema de 

tecnicidade, dando margem a interpretações ao autor do ilícito.  

 

O Deputado Enio Bacci perguntou se os veículos salvados eram negativados 

de forma permanente ou poderiam ser segurados de novo. O presidente da 

ABRAESA, Ângelo Coelho, respondeu, afirmando que a maioria das seguradoras 

não faziam o seguro nesses casos, até mesmo o consumidor que sofresse dois 

acidentes já encontrava dificuldade para renovar o seu veículo. Oitenta por cento 

delas não faziam o seguro, ou então pagavam no máximo oitenta por cento do valor. 

Sobre a resolução 544, disse que vários dispositivos de custo elevado não faziam 

parte dela. Disse também que era óbvio que o carro com perda total tinha que ser 

baixado e que a resolução permitia que essa responsabilidade fosse do segurado ou 

da seguradora, enquanto que em países que tratavam do assunto de forma mais 

séria cabia ao consumidor dar baixa do seu carro para receber a indenização.  

 

O Deputado Sérgio Peres reforçou a constatação de que a lei não era clara e 

perguntou quantos veículos com chassis de salvados a Polícia Civil havia 
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conseguido recuperar. O delegado Jair Barbosa Ortiz disse que era raro identificar 

um veículo roubado quando este estava com documentação e peças advindas de 

leilão.  

 

O Deputado Tiago Simon disse que já vinha estudando uma série de 

denúncias, além do material sistematizado, e se disse muito perplexo com a 

extensão dessa indústria criminosa do Rio Grande do Sul. Disse que quando se 

parava para dimensionar a quantidade de furtos e roubos de veículos, de 

latrocínios, principalmente na Capital, que era quase recordista em roubo de carros 

no Brasil, via-se a necessidade de uma ação urgente que representasse uma resposta 

efetiva a essa “indústria oficial” – porque não era uma indústria como a da droga, 

subterrânea, era uma indústria legalizada. Referiu as mais de vinte e cinco 

denúncias de oficinas que traziam indícios fortíssimos, além da exposição 

detalhada do senhor Ângelo Coelho.  

 

O Deputado Tiago Simon perguntou ao delegado Ortiz o que vinha sendo 

fundamental como estratégia na condução do inquérito para desarticular essa 

associação criminosa e lembrou que a Secretaria Estadual da Segurança iria querer 

conhecer mais dessa experiência bem sucedida de desarticulação. Ortiz disse que 

primeiro era preciso superar dentro do inquérito policial as saídas jurídicas 

encontradas por esse universo, toda a situação encontrada estava muito bem 

calçada por espécies administrativas que permitiam às seguradoras agir desta ou 

daquela maneira.  

 

Do ponto de vista do inquérito, a grande força veio com a legislação das 

organizações criminosas que lhes vinha permitindo “colocar freios” nos autores 

intelectuais de crimes, porque, a rigor, a alegação de quem estava no topo da 

estrutura era de que não tinha conhecimento de nada, uma vez que não praticou a 

conduta lesiva. O que se encontrou de efetivo, segundo o delegado, foi a prática, a 

conduta de falsidade ideológica em documentação em relação a veículos 

comercializados que não poderiam sê-lo. Ainda conforme o delegado, essa 
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falsidade ideológica era patente e tinha uma finalidade específica, a de ocultar do 

consumidor final que o veículo havia sofrido um acidente, ou seja, a falsidade 

estava no campo da omissão, porque os documentos teriam que ter essa anotação. 

O delegado disse que era algo discutível, mas era uma forma de tentar pegar os 

infratores.  

 

Explicou que, além dessas práticas relacionadas à organização criminosa e 

à falsidade ideológica, estavam estudando a legislação penal sobre crimes contra 

as relações de consumo, porque o art. 7º da Lei 8.137 previa que a venda de 

produtos inadequados ao consumo, a utilização por si só era crime, então vender 

uma sucata como se fora um veículo de boa qualidade apenas porque tinha 

documento parecia que se amoldava a essa conduta.  

 

Disse que isso ainda era discutível sob o ponto de vista interpretativo, mas 

que o inquérito caminhava tentando amarrar criminalmente essas condutas para 

além da infração administrativa. Disse que o impacto disso havia sido sentido e 

que recebeu informações de um advogado de que a própria Mapfre havia trocado 

toda a diretoria de veículos sinistrados no estado de São Paulo. Disse que, havendo 

necessidade, o inquérito estava à disposição dos parlamentares.  

 

O Deputado Enio Bacci mencionou a existência de peças paralelas e peças 

originais e perguntou se a peça usada era visível a olho nu quando houvesse fadiga 

de metal ou se podia ser confundida. Ângelo Coelho disse que podiam ser 

confundidas, só a montadora tinha a técnica, a capacidade de identificá-las – e 

deixou como sugestão chamar os engenheiros das montadoras para falarem a 

respeito disso.  

 

O Deputado Enio Bacci perguntou se a oficina tinha a obrigação de 

comunicar ao proprietário se havia algum risco no uso de peças não originais, como 

havia sido mostrado no vídeo apresentado. Ângelo Coelho disse que os reparadores 

que se atrevessem a fazer denúncias receberiam retaliação, o que era abuso do 
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poder econômico, e citou situação envolvendo a Porto Seguro. O deputado Enio 

Bacci disse às oficinas que se sofressem alguma retaliação comunicassem o 

ocorrido à CPI, que tinha poder de polícia.  

 

O Deputado Zé Nunes registrou a importância da CPI, o quão antigo era o 

processo e a dificuldade que os parlamentares teriam para combatê-lo. Disse ter a 

impressão de que a legislação era feita por gente envolvida no processo, pois não 

se entendia como podia haver uma legislação que deixasse brechas de tal ordem. 

Disse que havia muito interesse em jogo.  

 

Enio Bacci disse que iria até o fim, apurando responsabilidades doesse a 

quem doesse e não havia poder econômico que o fizesse recuar, por isso que já 

havia ido buscar um delegado com a experiência do delegado Ortiz e as parcerias 

do Ministério Público, da Receita Estadual e da Polícia Civil. 

 

4.3.3 Ênio Bianco – Advogado da ABRAESA 
 

O advogado da ABRAESA Enio Bianco falou sobre abuso de poder 

econômico e o seguro de automóveis no Brasil. Disse que a formação de redes 

credenciadas pelas seguradoras e a sua imposição ao consumidor violavam 

claramente o Código de Defesa do Consumidor e buscavam acabar com a livre 

concorrência, o que representava infração à ordem econômica, a qual seria tratada 

futuramente no fórum apropriado, o Cade (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica). Disse que a lei (art. 36 da Lei 12.529) estava embasada em ações que 

pudessem produzir os seguintes efeitos: limitar, falsear ou prejudicar a livre 

concorrência. Acrescentou que quando falava em livre iniciativa e livre 

concorrência estava falando em pequenas empresas, que davam emprego a famílias 

no Brasil. Disse que quando se eliminavam essas empresas se estava acabando com 

a economia do país. Disse ainda que o poder econômico estava presente na reunião, 

anotando o que se falava e que não tinha dúvidas de que a represália viria.  
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Afirmou que a concorrência era essencial para o desenvolvimento de uma 

nação, especialmente para um país capitalista como o Brasil. Quando não havia 

concorrência, não havia mercado, e sim monopólio, abuso do poder econômico. 

Disse que era preciso enquadrar essas empresas, sustentadas pelos bancos, que com 

seu poder econômico promoviam as práticas verificadas na reunião. Disse que era 

uma pena que o consumidor ainda entregasse o seu veículo à rede credenciada, que 

era, segundo ele, totalmente despreparada, vendida, sórdida. Se o consumidor não 

aceitasse as imposições, a rede acabaria, porém nenhum trabalho era feito para 

conscientizar o consumidor. A seguradora não ganhava dinheiro vendendo seguro, 

mas sim diminuindo o valor da indenização de forma fraudulenta.  

 

Disse que era preciso perceber que, sem a rede credenciada, as seguradoras 

não tinham como cometer todas as ilegalidades apresentadas, então era preciso, 

segundo ele, atacar a rede credenciada, acabar com esse negócio, e o reparador que 

aceitava trabalhar para as seguradoras nos moldes atuais merecia cadeia do mesmo 

jeito. Sobre a questão da sonegação fiscal, disse que a interpretação da norma era 

bastante simples, afinal, perguntou, “como é que ela podia vender peças se o 

Decreto-lei de 21 de dezembro de 1966 dizia que a sociedade seguradora não 

poderia explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria?”  

 

Disse que o poder econômico estava dentro do poder político, só isso 

explicava, por exemplo, a criação de um regime especial de tributação em São 

Paulo para empresas que, por lei, não poderiam vendê-las. Naquele estado, não só 

as estavam vendendo, como cobrando tributos. Disse que no Rio Grande do Sul 

não havia sido feito nada, assim a sonegação corria solta.  

 

4.4 REUNIÃO 04 (05.03.18) – OITIVAS  
 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 

horas e quinze minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas 

Seguradoras Veiculares, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Enio 
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Bacci (PDT), reuniu-se na Sala Maurício Cardoso, no quarto andar da Assembleia 

Legislativa, com a presença dos Senhores Deputados Tiago Simon (MDB), relator 

da CPI, Ronaldo Santini (PTB) e João Fischer (PP), bem como do diretor 

institucional do DETRAN, André Luiz Córdova, da corregedora-geral do 

DETRAN, Fernanda Castoldi, e do diretor de Inteligência do DEIC, delegado 

Gustavo da Rocha. 

 

Também esteve presente o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa, Deputado Marlon Santos (PDT), que assegurou que a CPI não passaria 

em branco e que tudo o que os seus integrantes decidissem seria acatado na íntegra 

pela Presidência.  

 

Durante a reunião o Deputado Enio Bacci apresentou dados do 11° Anuário 

de Segurança Pública. Afirmou que o documento apontava que no Rio Grande do 

Sul eram roubados 101 carros por dia, 80% na Região Metropolitana, e que Porto 

Alegre, hoje, era a capital com o maior número de roubo e furto de carros, levando-

se em conta o número de carros roubados por 100 mil habitantes. 

 

Foram ouvidos o diretor regional do SINDIREPA, Alexandre Ruga, o 

delegado Marco Guns e o promotor de Justiça Ricardo Herbstrith, da Promotoria 

de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre.  

 

4.4.1 Ricardo Herbstrith – Promotor de Justiça Especializada Criminal do MPRS 

 

O promotor de Justiça Ricardo Herbstrith disse que estava há quase 20 anos, 

na Promotoria Especializada Criminal, em Porto Alegre, um órgão do Ministério 

Público que trabalhava nas relações do crime organizado com a sociedade e que 

era com base nessa experiência que trazia alguns fatos que, inclusive, respondiam 

questionamentos feitos por deputados na reunião anterior da CPI, como o do 

deputado Sérgio Peres a respeito do índice de localização de veículos clonados. 

Disse que esse índice era de quase zero, porque a clonagem era muito bem feita. 
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Por meio de slides, relatou operação realizada pela Polícia Federal em 2007 e 2008, 

a Operação Patrimônio, que teria sido a primeira grande operação no Estado que 

abarcou todo o complexo de roubo, furto, clonagem e venda de veículos e peças.  

 

Contou que a investigação se iniciou quando uma quadrilha resolveu invadir 

o cofre da Caixa Federal, fazendo um túnel na Rua da Praia. Mostrou a imagem de 

dois veículos – dois Stilos da Fiat, um seria o original e o outro o clonado – que 

foram submetidos a perícias do Departamento de Perícias da Polícia Federal e do 

IGP e ambos estavam O.K. Disse que sabiam que isso era impossível, assim 

chamaram um engenheiro da Fiat, de Betim, que localizou uma marca secreta que 

diferenciava um carro do outro. Disse que foi uma clonagem feita na avenida 

Sertório e que, na ocasião, foram localizadas dezenas e dezenas de veículos como 

esse. O promotor disse que esse caso respondia a pergunta referente à localização 

de carros clonados. Disse que a documentação era perfeita, os vidros eram 

perfeitos, o implante de chassi era perfeito, tudo muito bem feito. Mostrou a seguir 

um áudio que responderia a uma questão do deputado Tiago Simon ou do deputado 

Enio Bacci: se sabiam de encomenda de veículos por parte de organizações 

criminosas.  

 

Apresentou um áudio de 2014, de operação do Ministério Público chamada 

“Prefeitos” (Praefectus), referente aos prefeitos de galeria do Presídio Central, que 

mostrou uma encomenda feita de dentro do sistema penitenciário para empresa de 

desmanche de Canoas. Disse que o material deixava clara a relação entre o crime 

organizado e os chamados “salvados”. Disse que o Rio Grande do Sul havia 

evoluído muito a partir de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, a Lei do 

Desmanche, que teria dado um arcabouço legal e um suporte legislativo para que 

as autoridades pudessem agir contra os desmanches. Citou ainda uma outra 

operação envolvendo desmanches – de 2010 – também sob a responsabilidade da 

Promotoria Especializada Criminal, que, junto com a Corregedoria-Geral da 

Polícia, atuou contra desmanches da Avenida Protásio Alves. Disse que era algo 

impressionante, que chegava ao ponto do deboche. Contou ter ido, por provocação 
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da ABRAESA, à Pestana Leilões e sugeriu que a CPI fosse ao local para verificar 

a dimensão dos negócios que eram ali realizados.  

 

Prosseguiu com a apresentação de slides para ilustrar situações como a de 

veículo que teve registro de grande monta e depois foi visto rodando com 

documento do Rio de Janeiro, sem restrição alguma, sem nunca ter saído do Rio 

Grande do Sul. Questionou se esse veículo estaria realmente em condições de rodar. 

Contou que no dia em que esteve na Pestana Leilões verificou que mais de um 

comprador já havia sido investigado e processado, e um deles, pelo menos, havia 

sido condenado por receptação de veículos. Disse que era clara a necessidade da 

criminalidade organizada em lavar dinheiro e que uma das formas mais eficazes de 

fazê-lo era com bens lícitos. Disse que havia um vasto mercado para a 

criminalidade devido a uma falta de regulamentação. Disse ter ficado muito feliz 

quando soube da CPI, porque era a oportunidade de, assim como se fez com os 

desmanches, dificultar um pouco mais a ação dos criminosos.  

 

Mencionou o número de roubos e furtos de veículos em Porto Alegre em 

2017, que teria sido de 8.500. Disse que equivalia à produção de uma fábrica e 

apresentou quatro sugestões à CPI, que ressalvou serem simples e que poderiam 

estar equivocadas, mas que, mesmo assim, deixava-as para avaliação: a primeira 

era algo que havia sido dito em reunião anterior, talvez pelo deputado Elton Weber 

(PSB), transformar sucata em um cubo de ferro e pronto. A segunda era o que 

chamou de “ficha de inspeção gaúcha”, que a autoridade que atendesse ao sinistro, 

fosse do batalhão rodoviário da Brigada ou a própria Brigada Militar, a EPTC ou 

outras empresas de trânsito, realizassem a avaliação de danos no momento do 

sinistro. A terceira sugestão, que, segundo ele, não era propriamente da alçada da 

CPI, porque de âmbito federal, mas que poderia ser levantada pela CPI, era de 

alterar a resolução que continha os critérios para a avaliação do tamanho da monta, 

a fim de que não se verificassem mais situações absurdas de carros completamente 

destruídos que não atingiam a pontuação de grande monta. A quarta sugestão era 

copiar São Paulo naquilo que “fosse copiável e melhorar São Paulo naquilo que 
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fosse melhorável”, isto é, cadastrar os compradores de leilões de uma forma 

efetiva, talvez restringindo inclusive as compras, impedindo que pessoas físicas 

comprassem salvados.  

 

O promotor disse que, ainda que nada fosse aprovado pela CPI, a própria 

discussão do tema já teria valido a pena e colocou-se à disposição para contribuir 

com a Comissão, em nome do Ministério Público e do procurador-geral de Justiça. 

O presidente Enio Bacci (PDT) agradeceu as palavras, solicitando que transmitisse 

também ao procurador-geral de Justiça os seus agradecimentos e ressaltou o que 

considerava um diferencial desta CPI em relação a outras, a participação efetiva 

do Ministério Público, da Polícia Civil e ainda da Receita Estadual.  

 

O Deputado Ronaldo Santini (PTB) parabenizou o promotor pela brilhante 

explanação, concordando com as soluções apresentadas. Contou ter estado à frente 

de uma comissão especial – da Segurança Pública – por meio da qual se acabou 

autorizando na Casa há cerca de trinta ou quarenta dias a criação de varas 

inominadas ao Poder Judiciário. Disse que o relatório da Comissão Especial 

apontou a necessidade de se criarem cinco varas de execuções criminais 

específicas, para determinadas áreas, e as varas inominadas, que pudessem ser 

transformadas e migrar, conforme a necessidade. Disse que uma das varas 

autorizadas foi a de Combate ao Crime Organizado, que, a seu ver, se encaixava 

no que havia sido dito na reunião. Defendeu que o Poder Judiciário a instalasse 

imediatamente, uma vez que ela, junto com as varas de execuções criminais e com 

a Vara de Execução Fiscal, que era outra demanda também, poderiam oferecer à 

polícia e ao Ministério Público uma agilidade maior.  

 

A respeito do reaproveitamento de peças, disse que era mais radical e 

defendeu que a comercialização de peças usadas fosse considerada crime. Ele ainda 

citou projeto de lei em tramitação na Casa, que há alguns anos, segundo ele, 

tentava-se aprovar, referente ao “DNA do Veículo”. Explicou que o projeto exigia 

apenas que se colocasse a quilometragem do veículo na hora da transferência. Disse 
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que o projeto deveria prever ainda, a seu ver, o registro de qualquer sinistro que 

envolvesse o veículo. Para encerrar, disse que os deputados estaduais poderiam, 

sim, levar a sugestão a Brasília e que havia pessoas experientes na Casa, como o 

próprio deputado Enio Bacci, que poderiam buscar interlocutores.  

 

O Presidente Enio Bacci disse que a fala do deputado Santini era de extrema 

importância e que uma das contribuições da CPI seria no âmbito legislativo, pela 

aprovação de projetos, inclusive alguns que já tramitavam há anos. Perguntou ao 

promotor Ricardo Herbstrith sobre a ideia de se coibir ou limitar a participação em 

leilões de pessoas com passagem na polícia. A seguir passou a palavra ao relator 

da CPI, deputado Tiago Simon (MDB), para que também fizesse suas indagações. 

O deputado Tiago Simon relatou como ficou impressionado, ao visitar loja de peças 

usadas, com a quantidade de peças e o tamanho do mercado, um mercado que, como 

afirmou o Deputado Santini, não deveria existir.  

 

O Deputado Enio Bacci retomou a palavra referindo números que haviam 

sido mencionados: de que em Porto Alegre foram 8.500 furtos ou roubos de carros 

no ano passado, isto é, 708 ao mês, 23 por dia. Perguntou quantas peças cada 

veículo poderia gerar, de modo a se chegar a dois ou três milhões de peças em um 

local apenas. Disse que talvez um laudo pericial pudesse indicar quantos veículos 

haviam sido desmanchados para se chegar a esse número. Disse que, se em Porto 

Alegre foram 8.500 veículos por ano, parte se usava no crime, para assaltar banco, 

outra parte ia para o Paraguai ou para o exterior, outra era recuperada, mas ainda 

havia uma parte considerável, talvez a metade do total, que evaporava e que 

possivelmente iria para os “salvados”, quer dizer, para fazer o tal do “cabrito”. 

Perguntou quem alimentaria esse mercado, senão seguradoras que forneciam peças 

e compravam uma quantidade gigantesca delas.  

 

O promotor Ricardo Herbstrith reconheceu as dificuldades no enfrentamento 

da criminalidade e defendeu a adoção de medidas que, ainda que não fossem acabar 
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com o problema, ao menos dificultariam as atividades dos criminosos. Disse que 

no comércio de peças usadas, a situação era que nem o da droga – só havia 

traficantes porque havia consumidores – e quem comprava peças usadas eram 

aqueles que consertavam carros. Disse que a criação das varas de crime organizado 

era uma sugestão da CPI do Crime Organizado de 2000, da Assembleia Legislativa, 

que o Tribunal de Justiça entendeu por bem não levar adiante a medida, mas que 

ele esperava agora que o fizessem.  

 

4.4.2 Rodrigo Bozzetto – Delegado da Polícia Civil e Diretor do DEIC/RS 
 
 

O diretor do DEIC, delegado Rodrigo Bozzetto, enalteceu as parcerias 

realizadas com outras autoridades e órgãos, disse que sua equipe era formada por 

policiais muito profissionais, todos com bastante vontade de fazer diferença. 

Contou que, de fevereiro de 2016 até sexta-feira passada, ou seja, em dois anos, a 

Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos já havia efetuado a prisão de 

aproximadamente 428 pessoas – prisões que, segundo ele, não eram aleatórias, mas 

relacionadas a grandes operações, complexas, visando à descapitalização das 

organizações criminosas. O Deputado Enio Bacci registrou a satisfação em ver uma 

nova geração de policiais qualificados, com muita vontade de ver resultados. 

 

4.4.3 Marco Guns – Delegado da Polícia Civil (Furto e Roubo de Veículos) 

 

O delegado Marco Guns discorreu sobre a operação Brasão de Armas, que 

classificou como a mais importante do DEIC. Adiantou que os números que 

apresentaria eram assustadores. Mencionou uma série de prisões realizadas em 

Guaíra, que era rota de carros roubados no Rio Grande do Sul que iam para o 

Paraguai. Disse que na cidade um agente policial cuidava de duzentos presos e 

lamentou a existência de presos em delegacias, situação que não ocorreria, segundo 

disse, se galeria do Presídio Central não tivesse sido implodida em 2014.  
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Com o apoio de vídeos, apresentou dados da criminalidade. Disse que no 

Rio Grande do Sul, em 2017, haviam sido subtraídos em roubo 17.503 veículos e, 

no primeiro bimestre de 2018, 2.890. Apontou uma diminuição no roubo de 

veículos no primeiro bimestre na ordem de 12%. Em Porto Alegre, o número de 

roubo de veículos havia sido de 1.536 no primeiro bimestre de 2018 e de 8.341 nos 

doze meses de 2017. Observou terem sido recuperados 23.348 veículos em 2017, 

isto é, mais do que o número de veículos roubados, e isso se explicava porque 

alguns deles haviam sido recuperados de roubos de 2016, 2015 e 2014.  

 

Informou que o total de veículos recuperados no Rio Grande do Sul em 2018 

foi de 5.190 veículos, número maior também que o de veículos roubados no mesmo 

período. O delegado disse ainda que de 20% a 25% dos veículos recuperados eram 

fruto de furto e 75% de roubo. O total de recuperação de veículos em Porto Alegre, 

em 2018, foi de 1.138, disse. O delegado informou que a média de roubo de 

veículos em Porto Alegre era de 20, 21 ou 22 e que 60% dos veículos roubados 

eram recuperados. Disse que havia um gargalo de veículos cujo paradeiro não se 

conhecia, equivalente a 40% dos veículos roubados.  

 

Descreveu, a seguir, uma operação policial desencadeada no final de março 

de 2017, liderada por Leonardo Augusto Prestes Cardoso, responsável por uma 

organização criminosa com 29 membros, comprovados no inquérito policial, já 

denunciados, alguns, inclusive, condenados. Disse que eles foram responsáveis por 

aproximadamente 1.500 roubos de veículos. O delegado disse que havia anos a 

Polícia Civil pleiteava um sistema veicular nacional hígido e coerente, que havia 

um sistema nacional importante, o GID, administrado pelo DETRAN, mas que era 

extremamente falho. Elogiou, no entanto, o Sistema de Consultas Integradas, que, 

segundo ele, era modelo e exemplo para todo o Brasil. Ele relatou visita à General 

Motors, durante a qual conheceram como funcionava a montagem de um veículo e 

como nascia o VIN ou, grosseiramente falando, o chassi.  
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Disse que não sabiam indicar quais carros haviam sido montados para 

exportação e quais eram para o mercado interno e que isso gerava um grande 

problema. Disse que, no caso de dois carros clonados, somente um receberia multa, 

porque os criminosos haviam conseguido utilizar as falhas do sistema, e que 

milhares de veículos roubados no país circulavam como se o seu condutor fosse de 

fato o dono. O delegado disse que, assim como os demais presentes, entendia que 

uma sucata somente poderia ser comprada por conveniados do DETRAN, os 

Centros de Desmanche Veiculares (CDVs).  

 

O delegado Marco Guns disse que não havia mais grandes ferros-velhos, mas 

que verificaram que peças clandestinas, oriundas de roubo ou furto, estavam sendo 

adquiridas por credenciados do DETRAN e a polícia, portanto, atuava nessa linha. 

Relatou situação envolvendo veículos adquiridos pelo Exército brasileiro. Disse 

que de 2000 a 2016, todos os veículos adquiridos pelo Exército para serem usados 

nas suas unidades militares não eram emplacados e isso começou no Rio de Janeiro. 

Os criminosos passaram a roubar veículos idênticos aos do Exército e a utilizar as 

suas numerações. O delegado disse que havia hoje documentados mais de 2 mil 

caminhões roubados no Brasil circulando nessa situação. 

 

O relator da CPI, Deputado Tiago Simon, parabenizou os delegados 

presentes e, dirigindo-se ao diretor de Inteligência do DEIC, Gustavo Rocha, 

reiterou a existência de uma pirâmide, uma cadeia produtiva que retroalimentava 

o crime, e perguntou se a polícia enxergava essa estrutura e o que vinha fazendo 

para desarticulá-la. 

 

4.4.4 Gustavo da Rocha – Delegado da Polícia Civil (Divisão de Inteligência) 

 

O delegado Gustavo Rocha referiu a complexidade do tema e apontou 

algumas dificuldades. Disse que não havia a figura da responsabilização da pessoa 

jurídica na esfera criminal – a não ser nos casos de crimes ambientais específicos 

– sobre aquele tema. Disse que a Polícia Civil vinha voltando as suas ações para 
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desmantelar o braço financeiro das organizações criminosas. Contou que, em 

setembro do ano passado, foi colocado na Direção de Inteligência e que, dentro 

dessa estrutura, eles vinham instalando – e até o meio deste ano talvez 

conseguissem instalar fisicamente – a Delegacia de Lavagem de Dinheiro, a qual 

poderia dar uma resposta para a questão do braço financeiro, já que 

responsabilidade criminal da pessoa jurídica era algo muito complicado. Disse que 

para esse trabalho seria preciso o chamado “infiltrado policial” e que, embora 

existisse essa ferramenta na legislação, era algo difícil de operacionalizar.  

 

Disse que o foco da polícia seria identificar, dentro da estrutura, onde havia 

ido parar o dinheiro, fazer esse rastreamento e sequestrar os bens que, obviamente, 

estivessem disponíveis. Sucederam-se à fala considerações dos deputados Tiago 

Simon e Ronaldo Santini, que elogiaram a atuação da Polícia Civil e constaram a 

dificuldade em se fazer avançar medidas de combate ao crime.  

 

4.4.5 Alexandre Ruga – Diretor do SINDIREPA/RS 

 

Sob juramento e devidamente qualificado, o diretor regional do Sindicato da 

Indústria da Reparação de Veículos (SINDIREPA), Alexandre Ruga, contou que há 

mais de 20 anos fazia parte do sindicato, do qual era diretor. Disse que o presidente 

era o senhor Enio Guido Raupp, que por uma questão de saúde não pôde se fazer 

presente. O deputado Enio Bacci mencionou um e-mail recebido do SINDIREPA 

Nacional, ao que o depoente explicou o funcionamento e a estrutura do sindicato, 

bem como as dissidências estabelecidas entre a entidade em nível nacional e 

regional. Relatou que as pautas das reuniões do sindicato sempre contiveram os 

problemas dos reparadores, como o atendimento ao cliente, a manipulação da 

vontade do consumidor, o seu direito de livre escolha, o fornecimento de peças, 

entre outros, porém percebeu, no decorrer do tempo, que nada de prático havia 

surgido dos encontros, assim passou a atuar de forma independente, em nível 

regional.  

 



71 
 

Disse que o coordenador nacional do Sindicato, ao tomar conhecimento de 

que haveria uma CPI para investigar a relação dos reparadores com as seguradoras, 

fez algumas advertências aos associados pedindo que tomassem cuidado com “essa 

agremiação não ortodoxa”. Disse ter recebido ainda mensagem de whatsapp na qual 

o sindicato dizia “Cuidado, as seguradoras precisam de você. Aproveite este 

momento para estimular o associativismo. As seguradoras precisam de você”. Disse 

ter estranhado o texto, que demonstrava para ele que havia uma coordenação que 

não estava disposta a fazer as coisas avançarem para os associados.  

 

Disse que portava documentos que repassaria à CPI a respeito do 

fornecimento de peças. Explicou que uma das atividades do reparador era vender 

peças e que, ao aceitar receber peças das seguradoras, já estaria abrindo mão de 

50% do seu negócio. Afirmou que, a seu ver, a direção nacional do sindicato nunca 

enfrentou esse aspecto com a necessária clareza e a necessária energia. Disse 

discordar também da coordenação nacional quanto às redes referenciadas, 

defendendo que o consumidor pudesse escolher a oficina que iria lhe prestar o 

serviço.  

 

O Presidente da CPI, Deputado Enio Bacci, fez a seguir uma série de 

perguntas relativas a atas das reuniões do sindicato, a possíveis pressões feitas aos 

associados e à atuação das seguradoras, as quais foram respondidas pela 

testemunha, que reforçou o quanto as práticas correntes aviltavam os serviços das 

oficinas.  

 

4.5 REUNIÃO 05 (12.03.18) – OITIVAS 
 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas Seguradoras Veiculares, presidida 

pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), reuniu-se na Sala Maurício Cardoso, no 

quarto andar da Assembleia Legislativa. Havendo quórum regimental, o Presidente 

abriu a reunião às dezesseis horas e quinze minutos com a presença dos Senhores 

Deputados Elton Weber (PSB), vice-presidente, e Tiago Simon (MDB), relator. 
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Presentes também os Senhores Deputados Sérgio Peres (PRB), João Fischer (PP) e 

Luiz Fernando Mainardi (PT).  

 

Na Leitura do Expediente, o Presidente referiu a correspondência recebida: 

Ofício nº 89, de 22 de fevereiro de 2018, do chefe de Polícia do Rio Grande do 

Sul, delegado Emerson Wendt, indicando o delegado Gustavo Bermudes 

Menegazzo da Rocha, diretor da Divisão de Inteligência Policial e Análise 

Criminal do DEIC, e o delegado Marco Antônio Arruda Guns, titular da Delegacia 

de Polícia de Repressão ao Roubo de Veículos do DEIC, para atuarem junto à CPI 

das Empresas Seguradoras Veiculares; e Ofício de 5 de março de 2018, do 

presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos, 

Fernando Esbroglio, indicando o empresário Alexandre Ruga, diretor da Unidos 

Veículos e Máquinas Ltda. a representar a entidade nas reuniões da CPI.  

 

Sem Atas a serem aprovadas, nem Matérias de Alçada da Comissão ou 

quórum para votação da Ordem do Dia, passou-se ao período de Assuntos Gerais, 

no qual foram realizadas oitivas com a direção do DETRAN, com o diretor da 

Associação Brasileira de Indústria, Comércio e Serviços de Reparação Automotiva, 

Eduardo Quevedo, e com os ex-peritos de seguradoras veiculares Maurício Ricardo 

Ferreira e Marcelo Victor Rodrigues Amorim. O Presidente registrou a presença do 

diretor-geral do DETRAN, Ildo Mário Szinvelski, do diretor técnico Mauro Borges 

Delvaux, da corregedora Fernanda Castoldi, da chefe da Divisão de Registro de 

Veículos, Andrea de Jesus, e da chefe de Divisão de Desmanches, Amanda Lopes 

da Rosa.  

 

4.5.1 Ildo Mário Szinvelski – Diretor do DETRAN/RS 

 

O diretor-geral do DETRAN/RS, Ildo Mário Szinvelski, apresentou a 

estrutura e o funcionamento do DETRAN e sugestões para o aprimoramento da 

legislação. Informou que a autarquia possuía 710 servidores ativos e um número 

muito grande de profissionais credenciados, terceirizados, compondo o Centro de 
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Formação de Condutores, o Centro de Registro de Veículos Automotores, o Centro 

de Remoção e Depósitos e o Centro de Desmanche de Veículos, além de fabricantes 

de placas e tarjetas e despachantes. Eram 1.355 empresas credenciadas e 

cadastradas, com atuação em 240 municípios e convênios nos 497 municípios, no 

que se referia à fiscalização de trânsito.  

 

Ele explicou o processo de transferência de veículos acidentados, 

observando que o DETRAN seguia rigorosamente o previsto no Código de Trânsito 

Brasileiro (Lei Federal nº 9.503), a Resolução nº 544/2015, do Conselho Nacional 

de Trânsito (Contran) e a portaria do DETRAN nº 524/2016. Disse que o Boletim 

de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) era um documento muito importante 

para qualificar o dano do veículo. Apresentou como propostas, entre outras, o 

acesso universal de todos os DETRANs ao Sistema Nacional de Controle e Emissão 

de Certificado de Segurança Veicular, a vinculação de órgãos como o Denatran e o 

Contran a um ministério da Segurança Pública, a transformação do Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran) em uma autarquia federal, com servidores 

concursados, com autonomia, a realização de vistoria antes dos leilões de veículos 

sinistrados, a obrigatoriedade de as montadoras de automóveis numerarem e 

catalogarem as peças automotivas e a unificação dos sistemas de informação.  

 

Ele defendeu também a cassação dos alvarás de empresas fornecedoras de 

peças que não cumprissem a lei, a criação de um banco nacional de peças 

controlado pelo Denatran, o registro de boletins de acidentes que comprovassem o 

atendimento da ocorrência, a realização de campanhas educativas, a trituração de 

sucatas e materiais inservíveis e a agilização das perícias do IGP para liberar os 

veículos. Discorreu sobre os procedimentos adotados pelo órgão nos casos de 

transferência e desbloqueio de veículos acidentados, emissão de novo certificado 

de segurança veicular e transferência para seguradora de outra unidade da 

federação. Referiu ainda o Projeto de Lei 247/2017, que representaria, segundo 

disse, um avanço na questão dos desmanches.  
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O diretor-geral concluiu seu depoimento e passou-se a palavra à 

corregedora-geral do DETRAN. Depois, ele retomou a fala para ratificar que o 

BOAT era essencial e referir as diferenças entre os conceitos de “perda total” e 

“danos de grande monta”, explicando que o tratamento para veículos categorizados 

de uma ou outra maneira também deveria ser diferenciado: um conceito se referia 

à questão financeira, a inviabilidade econômica de recuperação, e o outro, à 

questão estrutural, à segurança. Disse que um veículo com perda total poderia ter 

peças reaproveitadas, enquanto que um com grande monta deveria ser triturado, 

não poderia voltar à circulação.  

 

4.5.2 Fernanda Castoldi – Corregedora-geral do DETRAN/RS 
 

Questionada pelo Deputado Tiago Simon sobre brechas no sistema que 

estariam permitindo a limpeza do histórico dos sinistros de um veículo – os 

registros de roubo, multas etc. – de um estado para outro, nos Centros de Registro 

de Veículos Automotores (CRVAs), a corregedora do DETRAN, Fernanda Barrios 

Castoldi, explicou como se davam os registros. Disse que, quando o carro era 

originário do Rio Grande do Sul, o registro era feito no estado e o carro permanecia 

no estado, não havia possibilidade de limpeza de documentos ou de fraude. O 

problema era quando o veículo saía do Rio Grande do Sul, e a maioria dos carros 

sinistrados saía, porque era transferido para a seguradora, e havia mais seguradoras 

em São Paulo. Segundo ela, todos os veículos que eram indenizados acabavam 

sendo transferidos para o Estado de São Paulo.  

 

Ela disse que o maior problema era a fragilidade do sistema. Explicou que 

cada estado tinha o seu sistema, e esses sistemas não se comunicavam. Disse que, 

na transferência do veículo, a documentação era emitida em São Paulo, constando 

nela “vedada a circulação”. Se o sinistro fosse de média monta, era transferido para 

ser consertado; se fosse de grande monta, era considerado irrecuperável, sucata. O 

de média monta recebia o documento no qual constava uma “restrição”, e essa 

“restrição” era inserida na base nacional, o Renavam. Não se especificava qual a 

restrição, apenas constava no sistema o termo “restrição”. Só o estado onde havia 
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sido feito o bloqueio podia liberar o veículo depois, não adiantava vir para o Rio 

Grande do Sul, pois o DETRAN não poderia liberá-lo; era São Paulo que liberava 

(a média monta), a partir de um Certificado de Segurança Veicular (CSV) feito por 

uma empresa credenciada ao Inmetro.  

 

Explicou que quando o DETRAN de São Paulo tirava essa vedação de 

circulação, automaticamente saía a restrição da base do Renavam. Essa informação 

ficava apenas no documento físico do veículo, no campo “observação”, isto é, não 

era mais uma restrição, mas uma informação. Quando o veículo voltava para o Rio 

Grande do Sul e passava por uma vistoria, não constava mais no sistema a restrição, 

porque não se conseguia consultar o sistema de São Paulo, e na base nacional já 

não constava mais. Precisava ser colocada manualmente de novo no documento a 

ser emitido no Rio Grande do Sul a observação “indenizado” ou então o número 

do CSV. Quando o veículo era transferido para o RS – para novo município ou 

proprietário – era emitido um novo documento, um Certificado de Registro de 

Veículos (CRV), e o vistoriador, o Identificador Veicular e Documental (IVD) para 

quem o Estado havia delegado esse serviço precisava inserir manualmente o 

registro do sinistro no documento, mas eventualmente não o fazia. Disse que, se o 

carro nunca houvesse saído do Rio Grande do Sul, o histórico ficava, não havia 

como limpá-lo, porque estava no sistema; já se o veículo vinha de outro estado, 

não havia como saber o seu histórico, não se tinha acesso a ele.  

 

Questionada a respeito do que poderia ser feito a respeito disso, a 

corregedora disse considerar muito importante que os Boletins de Ocorrência de 

Acidentes de Trânsito (BOAT) fossem lavrados pela autoridade que atendia ao 

acidente, uma vez que, quando não havia esse boletim, o DETRAN não tinha 

conhecimento do ocorrido, de que o veículo estaria com média monta ou grande 

monta, o que deixava tudo na mão da seguradora quando esta fazia a transferência.  

 

4.5.3 Eduardo Quevedo – Diretor regional da ABRAESA 
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O diretor da ABRAESA Eduardo Quevedo adiantou que faria uma 

apresentação alicerçada em pelo menos três dos quatro pilares que levaram à 

instalação da CPI, revelando situações de fomento à criminalidade, provas de que 

isso acontecia em todo o território nacional e, principalmente, no Rio Grande do 

Sul, salientando a forma como os consumidores estariam sendo lesados de forma 

descarada. Apresentou vídeos, áudios e matérias veiculadas em noticiários de TV 

que mostraram irregularidades nos consertos de carros por parte das reparadoras, 

por pressão das seguradoras, e a forma como estas empresas direcionavam o 

consumidor para que este encaminhasse o veículo acidentado a determinadas 

oficinas.  

 

Disse que eram vários os caminhos utilizados pelas seguradoras na 

manipulação do mercado. Primeiro, aproveitavam-se da angústia dos consumidores 

em terem seu carro logo de volta. Na sequência, utilizavam-se desta situação para 

pressionar as oficinas no trabalho a ser realizado, que peças deveriam usar e quais 

os prazos a serem cumpridos. Definiam, inclusive, como em um cartel, o valor da 

hora-conserto, que chegava a 10% daquilo que era cobrado por parte das grandes 

redes de autorizadas. Ele contou ainda que as seguradoras se utilizavam de pessoal 

não capacitado para realizar as perícias, as quais deveriam, segundo disse, ser 

realizadas por engenheiros. 

 

4.5.4 Maurício Ricardo Ferreira – Ex-perito de seguradoras veiculares 
 

Sob compromisso de dizer a verdade e devidamente qualificado, o ex-perito 

Maurício Ricardo Ferreira contou ter trabalhado na área de seguros como perito 

desde 1997, tendo ingressado na Porto Seguro. Disse que trabalhou até 2007 e saiu 

do mercado por situações ruins que presenciou. Após três ou quatro anos, aceitou 

convite para trabalhar em outra seguradora, da qual saiu em janeiro de 2016. Disse 

que entrou como perito e foi promovido a reinspetor para fazer auditoria em nível 

nacional. Fazia a “reinspeção” em cima das vistorias das oficina das redes 

credenciadas e dos peritos da companhia.  
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Afirmou que eram orientados, na época, a reduzir custos para a companhia, 

de modo a manter o chamado “custo médio”, que, por veículo acidentado, estaria 

em 1,8 mil ou 1,9 mil reais. Disse que tudo era regido pelo custo médio, o perito, 

a oficina credenciada, o corretor, e que se o corretor começasse a direcionar o carro 

para oficinas nas quais ele confiava acabava sofrendo alguma punição, uma ameaça 

de bloqueio ou descredenciamento. Disse ter perdido o emprego por ter tentado ser 

correto. Denunciou a utilização de peças usadas por oficinas com o conhecimento 

das seguradoras. Disse que relatava as situações por escrito e que detinha e-mails 

que comprovavam isso.  

 

Afirmou que, caso verificasse a utilização de peça usada, a orientação não 

era a de mandar trocá-la por uma genuína, isto é, a preocupação não era com o 

cliente, mas sim a de absorver o valor economizado. Disse que era um mercado 

sujo e que sentia vergonha de coisas que se viu obrigado a fazer. Afirmou ainda 

que eram práticas comuns a todas as seguradoras. Questionado pelo Deputado Elton 

Weber sobre se havia presenciado situação em que tivessem sido utilizadas pelas 

oficinas peças roubadas, respondeu que não. O presidente Enio Bacci agradeceu o 

depoimento e solicitou que o depoente encaminhasse à CPI documentos que 

comprovassem as denúncias feitas. 

 

4.5.5 Marcelo Victor Rodrigues Amorim – Ex-perito de seguradoras veiculares 
 

Marcelo Victor Rodrigues de Amorim contou ter sido perito da Seguradora 

HDI durante três anos, a partir de 2012. Disse que não tinha muito a acrescentar 

ao que o colega já havia falado e que ratificava o que havia sido dito, uma vez que 

na companhia em que trabalhou se verificavam as mesmas práticas, sempre se 

buscando o mais barato e não o mais qualificado. Disse ter trabalhado em um posto 

de atendimento e que havia metas para cumprir – de desvio e indicações para 

oficinas referenciadas – e que tentavam sempre, ao máximo, induzir o cliente a 

crer que não poderia levar o veículo a qualquer oficina, e sim nas referenciadas da 

companhia.  
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Afirmou que, no atendimento, a companhia sempre informava que não era 

obrigatória a elaboração do boletim de ocorrência, isto é, se a pessoa batia o carro 

e chamava o guincho da companhia, não havia necessidade de um agente oficial ou 

um agente de trânsito fazer a ocorrência, a própria seguradora se incumbia de fazer 

a qualificação e definir se havia sido perda total ou não. Disse que, quanto à parte 

de custos, também havia metas para cumprir, tanto no âmbito em que ele atuava 

como no âmbito nacional, pois havia reuniões mensais com todos os peritos 

nacionais para estipular a meta de valores. Disse que a orientação era sempre a de 

reduzir custos. Disse ainda que os peritos não tinham formação técnica.  

 

O Deputado Tiago Simon perguntou se ele possuía elementos materiais que 

comprovassem o que estava dizendo, ao que ele disse que não possuía nada 

guardado, mas que todos os documentos relativos a essas práticas (inclusive notas 

fiscais) estariam salvos em sistema da companhia e assim permaneciam por dez a 

quinze anos. O Presidente Enio Bacci agradeceu a contribuição, em especial o 

relato de que a seguradora orientava o segurado a não registrar a ocorrência, 

tomando essa atribuição para si. O Deputado Sérgio Peres perguntou qual empresa 

fornecia peças, ao que o depoente afirmou que a companhia tinha uma 

intermediadora para buscar as peças mais baratas no mercado, tanto paralelo 

quanto original.  

 

Disse que, na época em que trabalhava, essa intermediadora era a Imparts, 

uma empresa que fazia cotação de peças em nível nacional e também tinha metas 

a cumprir com a seguradora. Não fornecia peças, mas sinalizava onde havia a peça 

mais barata. O Presidente Enio Bacci observou que havia um requerimento que 

ainda não havia sido votado, mas que o seria em breve, prevendo que se chamassem 

duas intermediadoras. Perguntou se o depoente conhecia alguma delas, a Metrópole 

Comércio de Peças Automotivas e a Prismatec, ao que ele respondeu conhecer a 

segunda. Questionado pelo parlamentar, disse que atuavam por comissão, pela 

indicação da compra. 
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4.6 REUNIÃO 06 (21.03.2018) – APROVAÇÃO DE REQUERIMENTOS 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, a 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas Seguradoras Veiculares, 

presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), reuniu-se na Sala Sarmento 

Leite, no terceiro andar da Assembleia Legislativa, com as presenças também dos 

Senhores Deputados Ronaldo Santini (PTB), Nelsinho Metalúrgico (PT) e Elton 

Weber (PSB), vice-presidente da CPI.  

 

O presidente abriu os trabalhos às treze horas e quinze minutos e, não 

havendo Ata(s) anterior(es) a serem aprovadas, passou à Leitura do Expediente, na 

qual foi registrado o recebimento de ofícios do chefe de Polícia do Rio Grande do 

Sul, delegado Emerson Wendt, autorizando o inspetor de Polícia Guilherme Luiz 

de Souza Fernandes, lotado na DPPA de Novo Hamburgo, a atuar junto à CPI das 

Empresas Seguradoras Veiculares; do procurador-geral de Justiça, Fabiano 

Dallazen, indicando para participar das oitivas da CPI das Empresas Seguradoras 

Veiculares o promotor de Justiça André Ricardo Colpo Marchesan, da Promotoria 

de Justiça de Defesa do Consumidor, e o promotor de Justiça Ricardo Felix 

Herbstrith, da Promotoria de Justiça Especializada Criminal.  

 

O Presidente suspendeu a reunião por alguns minutos, retomando os  

trabalhos com a presença dos Deputados Titulares Tiago Simon (MDB), relator da 

CPI, Juliana Brizola (PDT), Ronaldo Santini (PTB), Nelsinho Metalúrgico (PT) e 

Elton Weber (PSB) e do Deputado Suplente Álvaro Boessio (MDB), passando 

imediatamente à Ordem do Dia, que foi aprovada com votos favoráveis de todos os 

deputados presentes, com exceção do Requerimento 35/ 2018, que foi retirado pelo 

proponente, após manifestação do Deputado Álvaro Boessio (MDB):  

 

1) Requerimento 24/ 2018;  

2) Requerimento 25/ 2018;  

3) Requerimento 26/ 2018;  

4) Requerimento 27/ 2018;  
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5) Requerimento 28/ 2018;  

6) Requerimento 29/ 2018;  

7) Requerimento 30/ 2018;  

8) Requerimento 31/ 2018;  

9) Requerimento 32/ 2018;  

10) Requerimento 33/ 2018;  

11) Requerimento 34/ 2018;  

12) Requerimento 35/ 2018 (retirado);  

13) Requerimento 36/ 2018;  

14) Requerimento 37/ 2018;  

15) Requerimento 38/ 2018;  

16) Requerimento 39/ 2018;  

17) Requerimento 40/ 2018;  

18) Requerimento 41/ 2018;  

19) Requerimento 42/ 2018;  

20) Requerimento 43/ 2018. 

 
4.7 REUNIÃO 07 (26.03.2018) – OITIVAS 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 

dezesseis horas e quinze minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 

Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci 

(PDT), reuniu-se na Sala Maurício Cardoso, no quarto andar da Assembleia 

Legislativa, com as presenças também dos Senhores Deputados Luiz Fernando 

Mainardi (PT), Ronaldo Santini (PTB) e Frederico Antunes (PP). Não havendo atas 

a serem aprovadas, nem expediente a ser lido, matérias da alçada da comissão ou 

Ordem do Dia, passou-se ao período de Assuntos Gerais, no qual foram realizadas 

oitivas com as representantes da Pestana Leilões, Liliamar Fátima Parmeggiani 

Pestana Marques e Liliane Virgínia Parmeggiani, e com o presidente do Sindicato 

dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, Ricardo Albino Pansera.  

 

4.7.1 Liliamar e Liliane Parmeggiani – Diretoras e Leiloeiras da Pestana Leilões 
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O Presidente Enio Bacci procedeu à qualificação da primeira testemunha, 

solicitando nome completo (Liliane Virgínia Parmeggiani), naturalidade 

(Campinas do Sul), estado civil (casada), filiação (Natalino José Parmeggiani e 

Ormide Claudina Parmeggiani), profissão (leiloeira oficial e diretora de Operações 

da Pestana Leilões) e endereço residencial, colhendo ainda o seu compromisso de 

dizer a verdade sobre tudo o que soubesse e lhe fosse questionado acerca do objeto 

da CPI, com a advertência de que, na forma do artigo 342 do Código Penal, poderia 

ser responsabilizada criminalmente se prestasse falso testemunho. O mesmo foi 

feito em relação à segunda testemunha (Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana 

Marques Gomes), natural de Campinas do Sul, viúva, filha de Natalino José 

Parmeggiani e Ormide Claudina Parmeggiani, leiloeira oficial e proprietária da 

Pestana Leilões.  

 

O Presidente Enio Bacci frisou que a CPI não era uma CPI do desmanche, 

nem dos corretores de seguros, nem dos leiloeiros, mas uma CPI das Seguradoras 

Veiculares, e que, portanto, o foco principal era o procedimento, as ações, a 

maneira de agir, a existência ou não de ilegalidades na prática das seguradoras 

veiculares. Após esses esclarecimentos iniciais, passou a palavra à primeira 

testemunha, Liliamar Fátima Parmeggiani Pestana Marques Gomes, que disse que, 

por força de lei, o leiloeiro era pessoa física e que era ela quem respondia pela 

Pestana Leilões. Disse que Liliane Virgínia Parmeggiani era diretora de operações 

e também leiloeira.  

 

Contou que a empresa estava no mercado há 35 anos e que trabalhavam quase 

que exclusivamente com leilões de financeiras, bancos, seguradoras, empresas 

públicas e privadas. Disse que iniciaram em 1983, com a área judiciária, e que, 

com o passar do tempo, em 1996, passaram a atuar com os leilões propriamente 

ditos, empresariais, de bens oriundos de financiamentos, que eram os veículos 

retomados, e de seguradoras, que eram os veículos sinistrados. Disse que no Rio 
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Grande do Sul era a única organização que trabalhava com esse tipo de leilão, 

enquanto que no Brasil acreditava serem entre quinze e vinte empresas de leilão.  

 

Pediu, a seguir, que Liliane fizesse uma apresentação, ao que os deputados 

Frederico Antunes e Enio Bacci debateram se tal procedimento seria possível ou 

se deveriam tomar os depoimentos um a um, tendo decidido que uma poderia 

complementar a fala da outra, alternando-se, conforme necessário. Dada a decisão, 

Liliane Virgínia Parmeggiani apresentou, por meio de slides, as atividades da 

Pestana Leilões. Disse que a visão da empresa era a de consolidar a sua posição de 

excelência em serviço de leilão, em nível nacional, tendo como valores a 

integridade, a excelência, a dedicação e a consciência de transformar o leilão em 

uma forma sustentável de negócio.  

 

Apresentou o histórico da empresa e as pessoas que a conduziam, todas da 

mesma família, com exceção de um dos leiloeiros, de Santa Catarina. Mostrou 

imagens do pátio de Nova Santa Rita (de 257 mil metros quadrados), do escritório 

e do auditório em Porto Alegre, no Shopping Iguatemi, e da unidade de Itajaí (de 

50 mil metros quadrados). Respondendo a perguntas do Presidente, Deputado Enio 

Bacci, Liliamar disse que empresa trabalhava com as seguradoras mais expressivas, 

não soube precisar quais exatamente, mas disse que das mais conhecidas duas que 

não trabalhavam com eles eram a Sul América e a Liberty Seguros.  

 

Liliane informou que tinham em pátio em torno de 7.500 veículos no Rio 

Grande do Sul e 1.500 em Santa Catarina e que vendiam, em média, 2.000 

veículos/mês, entre sinistrados e retomados (em torno de 60%, sinistrados, e o 

restante divididos entre bancos, financeiras e empresas privadas, pois também 

tinham frotas de empresas privadas). Disse que a maioria dos veículos sinistrados 

eram classificados com dano de média monta (uns 5% de pequena monta, 20% ou 

25% de sucatas, de grande monta, e o restante de média monta). Disse que os 

veículos só eram vendidos depois que tivessem sido transferidos para a seguradora. 
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Quase a totalidade dos veículos oriundos de sinistros eram emplacados em São 

Paulo, eventualmente no Paraná.  

 

A respeito de veículos irem para São Paulo e voltarem sem registro de 

sinistro, disse que era uma inverdade, ao que o Presidente informou que era um 

problema que o DETRAN enfrentava com a documentação que chegava, uma vez 

que a inserção no sistema era manual e sujeita a falhas. Questionada a respeito das 

empresas de São Paulo que faziam perícias, Liliamar confirmou que a Plenaver e 

a Primeira Visão o faziam, a Perícia Legal disse desconhecer, mas afirmou que que 

eram empresas credenciadas ao DETRAN de São Paulo. Respondendo a 

questionamentos deixados por escrito pelo Deputado Frederico Antunes, disse a 

respeito do percentual de carros de seguradoras nos leilões (já respondido como 

sendo de 60%, conforme lembrou o Presidente Enio Bacci), Liliamar disse que 

poderia verificar o número exato, se necessário.  

 

Sobre veículos que não eram de seguradoras, mas que tivessem danos, 

Liliane disse que não vendiam veículos de pessoa física. Sobre receber cegonhas 

com veículos de outros Estados, enviados por seguradoras, disse que era conforme 

o contrato. Questionada por Enio Bacci, Liliane informou que 27.000 veículos por 

ano se acidentavam no Rio Grande do Sul, os quais haviam sido emplacados em 

São Paulo (24 mil no ano passado). Disse que isso já havia sido apresentado ao 

DETRAN, que batalhavam para que esses veículos fossem transferidos no Rio 

Grande do Sul: primeiro, porque o Estado, desse modo, perdia receita; e, segundo, 

porque os seus clientes hoje faziam uma peregrinação para conseguirem transferir 

o veículo, além de terem um custo muito alto com a transferência em São Paulo.  

 

Disse que com essa receita daria para pagar mais de 15 funcionários para 

fazer o controle efetivo, ao que o Deputado Enio Bacci afirmou que o DETRAN 

certamente estava perdendo com isso e que não seria difícil convencer o Executivo 

da importância dessa mudança, pois seria dinheiro no caixa, que fazia falta ao 

Estado.  
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Concluindo sua fala, Liliamar defendeu a necessidade de se aprimorar a 

legislação federal. Disse que seria muito bom se todos atendessem e se 

subordinassem a uma legislação federal e que se colocava à disposição para 

contribuir com a sua experiência na área. Disse que o DETRAN de São Paulo 

trabalhava efetivamente para corrigir as distorções e que já estava na hora de o Rio 

Grande do Sul se mexer também nesse sentido. Liliane complementou dizendo que 

se tratava de facilitar a vida do consumidor. Disse que 30% da frota era segurada 

e que, desses 30%, 1,7% eram sinistrados, que nem toda seguradora vendia com 

eles, em leilão, algumas vendiam diretamente para empresas. As duas se puseram 

à disposição para fornecer toda documentação solicitada pela CPI e auxiliar no que 

fosse possível.  

 

4.7.2 Ricardo Pansera – Presidente do SINCOR/RS 

 

O presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, 

Ricardo Pansera, informou nome completo (Ricardo Albino Ferreira Pansera), 

naturalidade (Canoas), estado civil (casado), filiação (Albino Pansera e Nanci 

Ferreira Pansera), profissão (corretor de seguros) e endereço residencial, 

comprometendo-se a dizer a verdade sobre o que soubesse e lhe perguntassem 

acerca do objeto da CPI. Agradeceu a oportunidade de contribuir com a Comissão, 

contou que o sindicato possuía 75 anos de história e representava 7.200 corretores 

de seguros, entre pessoas físicas e jurídicas, com 11 delegacias espalhadas no 

estado, além da sede em Porto Alegre.  

 

Disse que a relação principal do sindicato era com o segurado e que o 

corretor de seguros era um aliado, um defensor de todos os direitos deste, a pessoa, 

o especialista que daria toda a orientação, faria a intermediação junto à seguradora, 

para que o segurado tivesse efetivamente o seu bem reparado, recuperado, ou até 

substituído, se fosse o caso. Disse que também a relação com as seguradoras era 

sintonizada e que as reconhecia como aliadas. Disse que volta e meia havia 
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conflitos, mas que o corretor de seguros, o corretor profissional, sempre procurava 

buscar o bom entendimento, a equação, um resultado que viesse a satisfazer os seus 

clientes.  

 

O Presidente Enio Bacci perguntou se o depoente tinha conhecimento de uma 

representação que o Sincor teria feito à FENSEG e à Susep pedindo para que 

cessasse a prática de medir o corretor de seguros pelo custo médio de seus clientes, 

conforme afirmou o presidente da ABRAESA, Ângelo Coelho, ao que o depoente 

declarou que não.  

 

O Presidente Enio Bacci leu então trechos de ofício assinado pelo Sindicato 

dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo que foi encaminhado à Susep, 

com data de 2017, dizendo que haviam sido anexadas mais de 500 assinaturas 

contra a prática de algumas seguradoras de descredenciar o corretor sem motivo 

ou aviso prévio e solicitando providências, uma vez que, quando assinavam 

parceria com alguma seguradora, em nenhum momento lhes era imposta uma meta, 

tampouco eles eram alertados de que a parceria poderia ser rompida de forma 

unilateral e sem nenhum aviso prévio. O documento, conforme leu o presidente, 

pedia ainda que a Susep impedisse o descredenciamento do corretor de seguros, 

citando três seguradoras que adotariam a prática, Mapfre, Bradesco e Sompo.  

 

O presidente do Sincor-RS, Ricardo Pansera, disse que com a leitura havia 

entendido melhor o questionamento e que se tratava de uma questão de mercado. 

Disse que eram 100.000 corretores no país, 7.200 no Rio Grande do Sul, e que 

havia uma liberdade comercial de a seguradora operar, ou não, com algum corretor. 

Disse que esse tipo de reclamação já havia chegado ao Sincor, que não haviam 

enviado ofício à Susep ou à Fenaseg, mas que haviam feito intermediação com 

seguradoras locais.  

 

Disse que, muitas vezes, o representante local da seguradora dizia que o 

corretor estava dando prejuízo, era azarado, e questionou qual o empresário que queria 
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ter prejuízo. Disse que às vezes o corretor também não agia com muito 

profissionalismo e deixavam que se entendessem ele e a seguradora, mas que, na 

maioria das vezes, buscavam realmente defender os seus associados. A respeito de 

cobrança das seguradoras a alguns corretores por uma baixa sinistralidade, disse que a 

via de forma prática, como algo natural em um relacionamento comercial. Disse que 

já houve corretores excluídos por estarem dando prejuízo, que em alguns casos 

conseguiram reverter a situação, em outros não, porque concluíram que, de fato, a 

atuação estava resultando em muito prejuízo.  

 

Sobre a prática de direcionar o segurado para oficinas credenciadas, disse que 

era comum as seguradoras terem o seu leque de oficinas, que, normalmente, eram 

oficinas pesquisadas, escolhidas, reconhecidas como de elevado valor técnico. Disse 

que o sindicato via isso até com bons olhos, uma vez que, no momento em que a 

seguradora disponibilizava oficinas credenciadas, referenciadas, ela também tinha a 

responsabilidade na questão da qualidade e na busca também do menor custo, pois 

quem pagava o custo do seguro era o consumidor, e quanto menos a seguradora 

gastasse, mais econômico o contrato de seguro.  

 

O Deputado perguntou ao depoente se sabia de uma proposta de seguro popular 

que previa o uso de peças usadas no conserto de veículos, ao que o depoente respondeu 

que havia a expectativa de que a ideia do seguro popular de fato se concretizasse, pois, 

a seu ver, traria diversos benefícios, principalmente no custeio para o segurado. Disse 

que seria algo muito às claras, com peças oriundas de desmanches credenciados junto 

ao DETRAN, peças codificadas, mediante contrato estabelecendo as condições.  

 

O Deputado Enio Bacci observou que muitas vezes o desgaste de uma peça não 

era visível e que era difícil garantir que determinada peça, por ser usada, pudesse ter 

a mesma resistência, a mesma capacidade de enfrentar um choque, por exemplo, que 

uma outra, original. Disse que, mesmo barateando o custo, as seguradoras teriam que 

se precaver, porque poderia haver uma avalanche de ações de indenização depois. O 
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Presidente do Sindicato concordou que seria preciso se precaver e disse que a definição 

de quais peças poderiam ou não ser usadas fugia à atuação do corretor de seguros.  

 

O depoente ainda respondeu a questionamentos sobre a relação dos corretores 

com as seguradoras, afirmando serem comuns, por exemplo, benefícios a partir de bons 

resultados, tendo ele próprio já sido beneficiado; e sobre cláusulas contratuais que 

poucos consumidores conheciam, como o caso de acidente entre pai e filho ou entre 

cônjuges, que não era coberto, segundo ele, para evitar fraudes.  

 

O Presidente Enio Bacci observou que um dos méritos de uma CPI, além 

de eventuais resultados conclusivos, era dar publicidade a muitos direitos que o 

cidadão tinha e que não sabia. Disse que, ao final dos trabalhos, seria publicado 

um livro, um manual de orientação ao consumidor. Disse ainda que um dos pontos 

que o preocupava muito e achava injusto era o fato de a seguradora ter 2% de 

oficinas credenciadas, deixando 98% de fora do processo e defendeu que isso fosse 

mais bem regulado. O presidente do Sincor-RS disse acreditar que a CPI seria 

benéfica ao setor de seguros, que representava no país 6% do PIB e era um mercado 

respeitado e representativo. 

 

4.8 REUNIÃO 08 (04.04.18) – OITIVAS SIGILOSAS 
 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às doze horas 

e quarenta e cinco minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 

Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci 

(PDT), reuniu-se na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar 

da Assembleia Legislativa, para ouvir, sob a condição de sigilo, proprietários de 

oficinas reparadoras automotivas, conforme Requerimento 8/2018, aprovado em 

reunião do dia sete de fevereiro de dois mil e dezoito. Estiveram presentes, além 

do Presidente, os Senhores Deputados Luiz Fernando Mainardi (PT), João Fischer 

(PP), Pedro Westphalen (PP), Elton Weber (PSB) e Sérgio Peres (PRB), o promotor 

de Justiça André Ricardo Colpo Marchesan, da Promotoria de Justiça de Defesa do 

Consumidor de Porto Alegre, o procurador da Assembleia Legislativa designado 
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para a CPI, Maurício Carvalho dos Santos, o inspetor de Polícia Guilherme Luiz 

de Souza Fernandes, cedido para trabalhar junto à CPI, e assessoria técnica. As 

testemunhas foram chamadas uma por vez, devidamente qualificadas e 

compromissadas na forma da lei, tendo seus depoimentos gravados, para 

posteriormente serem transcritos e fazerem parte dos autos desta CPI. 

Documentação foi entregue pelos depoentes à assessoria da CPI. 

 

4.8.1 Testemunha 1 

 

O primeiro depoente descreveu o seu trabalho e manifestou preocupação com 

o fato de que as oficinas não estariam conseguindo prestar um serviço de qualidade 

para aquele consumidor que vinha por intermédio de seguradoras. Informou que 

tinha orçamentos referentes a reparos de itens de segurança e peças não genuínas 

fornecidos por seguradoras e que os deixaria com a CPI, conforme solicitado. Disse 

que tinha notas abarcando todas as seguradoras no Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná, e também um ranking de custo médio que era enviado pelas 

seguradoras. Disse que a Liberty enviava mensalmente um ranking de custo médio.  

 

Afirmou que não via qualquer problema em uma empresa batalhar pelo 

menor custo, exceto quando isso ocorria sem que se tivesse uma fiscalização pela 

qualidade final do serviço. Disse que se fosse contratar um pedreiro para fazer a 

sua casa pelo menor preço, por exemplo, correria sério risco de ela cair na sua 

cabeça, então iria acompanhar esse pedreiro, fiscalizá-lo, ver se o serviço 

realmente garantiria a sua segurança, e era esse o problema que via hoje com as 

seguradoras. Disse que elas estavam atrás do menor custo, como afirmara o 

presidente do Sincor, mas tratava-se de um negócio, simplesmente.  

 

Disse que uma outra afirmação que o indignara no depoimento do Sincor foi 

a de que o preço do seguro iria subir se entregassem um serviço de qualidade. 

Afirmou que a carne, por exemplo, não era barata, mas nem por isso se vendia 

carne estragada para o consumidor. Disse que trabalhava com todas as seguradoras 
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do mercado e que o credenciamento se dava por relacionamento. Questionado se já 

havia tido casos de veículos encaminhados à oficina que, após o orçamento, 

tivessem sido retirados por terem sido considerados perda total, disse que houve 

muitos. Disse que a companhia definia até que ponto valia a pena autorizar uma 

reparação e, a partir daí, o removia e fazia o leilão do veículo, como se verificou 

na própria CPI. Referiu o número de veículos que reparava por mês, um volume 

bastante elevado.  

 

Contou que havia muitos casos de remoção por perda total, entre seis a dez 

carros por oficina, que ficavam armazenados por elas até que a companhia 

seguradora os removesse. Sobre eventual tentativa de redução de custos por meio 

de peças usadas ou de segunda linha, disse que isso não ocorria – pelo menos, 

abertamente. Disse que, geralmente, a perda total era decretada na primeira vistoria 

quando o valor do reparo atingia 50% do valor da FIPE. A partir daí, podia 

acontecer, ou não, alguma negociação, de acordo com o interesse, principalmente 

do cliente. Um cliente que tivesse um veículo financiado, que, em caso de perda 

total, ainda ficaria com dívida, tinha muito interesse em repará-lo, então, nesse 

caso, muitas vezes se fazia um acordo, direto com o cliente, ou pela oficina. Disse 

que a seguradora dizia quanto iria pagar e então virava as costas e deixava a oficina 

fazer o conserto, por sua responsabilidade. Afirmou que isso era feito com o 

consentimento do proprietário do veículo ou não. Declarou que nunca houve 

recomendação por parte das seguradoras para o uso de peças usadas nos reparos e 

afirmou desconhecer qualquer oficina envolvida no crime organizado ou na 

clonagem de veículos.  

 

Sobre vistorias, explicou que havia duas modalidades, a presencial e a por 

imagem. Na primeira, era encaminhada por e-mail ou via sistema a informação de 

que o veículo iria chegar à oficina e o cliente ia até lá; a oficina elaborava o 

orçamento, o perito fazia uma avaliação inicial, depois o veículo era desmontado 

e se fazia uma vistoria complementar. Já na vistoria por imagem, a oficina fazia 

fotografias do veículo para montar um primeiro orçamento e encaminhá-lo à 
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companhia. Com a fotografia do veículo todo desmontado, negociava-se o 

orçamento.  

 

Questionado sobre a recuperação de itens de segurança, confirmou a prática. 

Disse que não era algo seguro, mas que era grande o número de recuperações desses 

itens. Como exemplos de itens de segurança recuperados que não deveriam sê-lo, 

citou longarinas dianteiras e barras de proteção laterais das portas. Questionado 

sobre se isso era feito por recomendação das seguradoras, disse que não, que era 

feito a partir de uma negociação com elas, isto é, não havia uma ordem direta da 

seguradora para que o fizessem. Era feito tendo em vista o menor custo, pois se 

ficassem acima do ranking de custo médio não recebiam o direcionamento do 

volume de serviço e aí o negócio acabava. Confirmou que os documentos que 

deixaria com a CPI comprovavam o que estava dizendo. Confirmou que, na 

negociação, se a oficina não aceitasse reduzir o custo, ela perdia o serviço e, como 

não havia uma regra, a lei não determinava até onde se podia ir, a situação estava 

passando dos limites.  

 

Questionado sobre a chamada “tabela tempária”, disse que foi desenvolvida 

pelo CESVI Brasil, que era um instituto de segurança e experimentação viária. Foi 

trazida para o Brasil por nove seguradoras e hoje pertencia só à Mapfre. Conforme 

o depoente, eles desmontavam um veículo e mediam os tempos de reparação, dentro 

de uma condição ideal de utilização de equipamentos e de uma batida de um sinistro 

específico, e isso servia como uma regra para balizar todos os serviços. Disse que 

era uma questão técnica, mas que era muito importante, porque tinha a ver com a 

questão de subjugação ao custo médio. Explicou que os sistemas de orçamentação 

eletrônico baseados nessa tabela estavam sendo sistematicamente adulterados para 

calcular cada vez menos horas ou para omitir informações de peças que estavam 

sendo pagas na recuperação, então a oficina realmente, a cada ano que passava, 

além de não ter o reajuste desse valor-hora, estava sendo cerceada da quantidade 

de horas, através dos sistemas de orçamentação eletrônica.  
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Sobre a troca de peças de veículo sinistrado sem perda total, disse que o 

orçamento era feito pela oficina, sem a participação da seguradora, num primeiro 

momento, e que levava em conta peças genuínas. Depois, a seguradora cortava o 

orçamento ou enviava as peças, não genuínas. Disse que isso não era informado ao 

consumidor, mas que não havia uma orientação explícita das seguradoras para que 

não o informassem. Disse que hoje, e cada vez mais, talvez em 80% das vezes, 

eram as seguradoras que forneciam as peças para as oficinas.  

 

Questionado sobre notas fiscais, disse que estava com elas em mãos, que 

deixaria cópias delas para a CPI e que a maioria vinha de outros estados, em nome 

da própria seguradora, por transportadora, com o endereço de entrega da oficina. 

Disse que tinha essas notas apenas para efeito de arquivo. Como peças não 

genuínas mais frequentes fornecidas pelas seguradoras, citou vidros, faróis, 

lanternas, radiadores e condensadores. Reiterou que não era passada qualquer 

informação ao cliente, disse que era considerada “oficina parceira” aquela que 

resolvia todos os problemas para a seguradora. Disse que, no caso de o veículo 

apresentar problema após serviço prestado, havia a garantia da oficina e a 

seguradora se prontificava a trocar a peça por uma genuína.  

 

Sobre eventual tratamento diferenciado entre carros zero e carros mais 

antigos, disse que havia mais flexibilidade no conserto dos usados, porque 

geralmente as peças não existiam mais ou, proporcionalmente, custavam muito 

caro. Normalmente a peça de um veículo com dez ou quinze anos de uso custava 

um preço similar ao de um com um ou dois anos de uso, então a perda total era 

muito mais comum nos veículos mais antigos. Sobre a possibilidade de retaliação 

caso a oficina se negasse a colocar uma peça não genuína fornecida por seguradora, 

disse que se o fizesse o custo médio do serviço ficaria elevado e, ficando elevado, 

automaticamente o fluxo de veículos direcionados para a oficina diminuía.  

 

Reafirmou a existência de um ranking quantitativo e confirmou que 

deixavam de trocar peças a fim de se adequarem a esse custo médio. Disse que o 
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foco era a reparação. Para exemplificar a questão, leu uma sequência de e-mails 

entre o perito da companhia, o coordenador dos peritos da companhia e um dono 

da oficina, dizendo o seguinte: 

 

– O teu custo médio está muito elevado.  

– Pô, diminuiu o meu volume. 

– Não, o teu custo médio está muito elevado. 

– Não, mas o meu custo médio vem diminuindo. Eu venho focando na reparação. 

– Mas, ainda assim, essa curva recém começou. Tu vai levar mais alguns meses 

para receber o aumento do direcionamento, até que se efetive essa redução de custo. 

Então, continua reparando tudo que tu puder, não troca nada, repara tudo que tu 

puder, porque é a forma de tu reduzir o teu custo e receber o direcionamento. 

 

Sobre o que era viável ou não numa reparação, disse que soldar roda não se 

fazia, já a recuperação de longarina sim, bem como barras de proteção lateral, 

colunas de teto, coluna a, coluna b, coluna c. Disse que eram peças muito caras.  

 

Contou que já estava sofrendo retaliações de forma velada por sua 

contribuição com a CPI, mas entendia que não tinha mais como continuar do 

jeito que estava, havia a iminência de grandes acidentes e catástrofes com 

famílias, com fornecedores, com consumidores. 

 

Propôs que se criasse uma lei que determinasse a responsabilidade primeiro 

às seguradoras pelos serviços prestados na rede credenciada. Disse que não era 

preciso acabar com a rede credenciada, desde que a seguradora se responsabilizasse 

se houvesse algum problema. Hoje, segundo ele, a responsabilidade era toda da 

oficina. 

 

4.8.2 Testemunha 2 
 

Confirmou que trabalhava com companhias de seguro, que era credenciado 

de algumas delas, e que elas impunham valor de hora. Disse que não podia comprar 
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as peças, eram elas, as companhias, quem as forneciam. Disse que nem sempre 

eram peças genuínas, principalmente faróis, radiadores e condensadores. Essas 

eram todas peças do mercado alternativo. Disse que, quando questionavam a 

seguradora, ela os ignorava, ou seja, o carro do cliente ficava parado e, muitas 

vezes, acabavam colocando as peças não genuínas, porque o cliente queria o carro 

de volta.  

 

Contou o que aconteceu com um corretor, cliente seu. Disse que lhe 

informou que a companhia, a HDI, havia fornecido radiador e condensador do 

mercado alternativo e que o certo era vir peça genuína. Disse que o corretor ligou 

para a seguradora e, sob pressão, acabaram retornando de lá pedindo que se 

comprasse a peça genuína. Disse que se fosse um cliente comum, porém, o carro 

ficaria parado e ele teria que explicar a situação ou colocar a peça fornecida.  

 

Disse que acompanhava todo o serviço na sua oficina e também a chegada 

das peças, que, assim que o funcionário as recebia, já lhe informava se era genuína 

ou não e que estava por dentro de tudo, acompanhava a produção até a entrega do 

carro, a qual era ele quem fazia. Disse que trabalhava para todas as seguradoras, 

mas que era credenciado à HDI, à Mapfre, ao Banco do Brasil e ao Grupo Porto 

(Caixa, Itaú e Porto Seguro), e que atuava no setor há mais de duas décadas.  

 

Disse que 90% dos clientes não sabiam se a peça que estava sendo colocada 

no seu veículo era de segunda linha ou não. Sobre os valores estipulados pelas 

companhias, disse que com a Sul América vinha dando divergência, ultimamente, 

de praticamente 50%. Disse que ultimamente estavam autorizando meio próximo 

do sinistro, mas que havia companhias que não queriam nem saber, diziam que as 

condições eram tais e que se não as aceitasse removeriam o carro para outra oficina. 

 

Confirmou que, para se adequar ao valor estabelecido, peças que não 

poderiam ser recuperadas, como longarinas e peças estruturais, o eram. Esclareceu 

o que eram as longarinas, disse que absorviam o impacto. Sobre o orçamento inicial 
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feito por ele e aquele apresentado pela seguradora, reiterou que sempre havia 

divergência. Exemplificou isso com uma situação ocorrida naquela semana. Disse 

que orçou um conserto em 26.000 reais, ao que a seguradora o estimou em 14.000 

reais, com peças e tudo. Disse que era claro que no processo ele iria desmontar o 

carro, identificar outras peças e fazer o complemento, mas que, de todo modo, o 

valor nunca era o inicial. Disse que agora, quando fazia os complementos, tinha 

que fotografar as peças danificadas, para obter autorização para troca, mas 

normalmente queriam que se recuperasse o máximo possível.  

 

Questionado sobre qual o critério para a recuperação de uma peça, disse que 

no caso de um carro com pouca circulação, um carro antigo ou importado, cujas 

peças eram bem mais caras, tentavam pagar um pouco mais pela recuperação da 

peça por saberem que uma peça nova custaria muito mais. Disse que à sua oficina 

nunca chegou peça que tivesse sido identificada como usada. Confirmou que era 

pago ICMS nas compras de peças feitas pela oficina e não soube informar se o 

mesmo ocorria quando a peça era fornecida pelas seguradoras. Disse que houve 

caso de mandarem peça de São Paulo e que a nota vinha no nome da seguradora.  

 

Confirmou que, caso se negasse a reparar peças, provavelmente teria a 

oficina bloqueada. Contou situação recente quando informou ter colocado peça 

genuína e a seguradora enviou novo orçamento, agora com cortes no valor da mão 

de obra.  

 

Questionado sobre se o seu serviço chegava a comprometer a segurança do 

ocupante do veículo, disse que não, que buscava a qualidade sempre, 

independentemente do quanto iriam lhe pagar. Disse que de uns cinco anos para cá 

não aceitava mais peça que pudesse comprometer o carro, mas admitiu que já as 

havia aceitado. Concordou que, se a longarina não estivesse bem alinhada isso seria 

perceptível na geometria e no balanceamento, mas também que poderia ocorrer 

uma perda da resistência do aço e que isso não seria visível.  

 



95 
 

O Deputado Elton Weber (PSB) pediu ao depoente que, se notasse qualquer 

tipo de restrição ou tratamento diferenciado por parte das seguradoras após seu 

depoimento, comunicasse o fato à CPI. 

 
4.8.3 Testemunha 3 

 

Afirmou que, desde que se associou à ABRAESA e começou a questionar as 

práticas do mercado, passou a sofrer retaliação por parte de empresas seguradoras. 

Disse que um corretor da sua cidade, onde tinha oficina há mais de vinte anos, não 

conseguia mais fazer cálculo na companhia Liberty. Não chegou a ser 

descredenciado, mas estava sendo boicotado, segundo o depoente. Explicou que o 

corretor tinha um número, um código para acessar o sistema dentro da companhia 

e fazer o cálculo do seguro quando alguém lhe solicitava. Informou o nome do 

corretor e disse que ele havia se colocado à disposição da CPI. 

 

Citou como um ponto muito negativo para as oficinas não credenciadas o 

fato de que a companhia de seguro tinha 30 dias para aprovar ou não um 

determinado orçamento, assim acabavam matando o cliente no cansaço, pois 

ninguém esperava 30 dias para ter seu carro avaliado. Contou que teve que assumir 

e fazer a vistoria por conta própria e entrar na Justiça depois para não perder os 

clientes.  

 

Sobre o fornecimento de peças, disse que hoje 100% delas eram compradas 

por ele mesmo, mas que já foi diferente. Anos atrás, antes de entrar na ABRAESA, 

era imposto o fornecimento pelas seguradoras. Acontecia de ter carros removidos 

de dentro da oficina, quando não as aceitava. Disse que atendia a todas as 

seguradoras, não só à Liberty, e que hoje as seguradoras já não faziam esta 

exigência, ainda que o valor do orçamento fosse um pouco alto. Atribuiu a mudança 

de comportamento ao ingresso na ABRAESA. Disse que o perito já o conhecia e 

colocava no orçamento que era sindicalizado.  

 



96 
 

Quanto à pressão pelo custo médio nos reparos, disse que, desde que iniciou-

se a CPI, deixaram de fazer imposições, passaram a agir em banho-maria, usando 

de artimanhas, como a demora de 30 dias para liberar o carro. Disse acreditar que 

o maior problema que iriam sofrer futuramente, caso conseguissem acabar com a 

rede credenciada, era em relação ao corretor, que hoje estava subjugado pelas 

seguradoras. Disse que todo mês faziam uma visita ao corretor, tinham um contato 

direto com ele, e que, a seu ver, ao tratar de promoções e valores, iriam pressioná-

lo para não permitir tais e tais oficinas. Sobre o corretor já mencionado, disse que 

ele ligava na sua frente explicando para as seguradoras que era o cliente que estava 

pedindo para levar o veículo à sua oficina e que, por isso, ele acabou sendo 

bloqueado. Disse que a retaliação não era sofrida somente por ele, mas também por 

outros colegas.  

 

Questionado se tinha alguma sugestão à CPI, criticou a existência da rede 

credenciada e defendeu que a escolha da oficina fosse aberta ao consumidor. 

Também defendeu a necessidade de uma forma de fazer com que o corretor não 

ficasse vinculado à companhia seguradora, que também ele tivesse independência. 

Sugeriu ainda que fosse enviado um questionário às oficinas, com garantia de 

sigilo, para que relatassem as dificuldades enfrentadas. Disse que o sigilo era 

necessário porque havia muita retaliação, algo que ele próprio vinha enfrentando. 

Disse que sua oficina havia tido sempre uma quantidade enorme de carros e que 

hoje, tinha apenas dois e que isso nunca havia acontecido em 20 anos de atuação.  

 

Contou que havia sido descredenciado da Mapfre, não lembrava o porquê, e 

que a companhia credenciou uma outra oficina que não tinha muita estrutura e 

começou a dar muito problema com os clientes. Disse que a Mapfre então o 

recredenciou e quando havia uma situação mais complicada a mandava para ele, 

deixando os demais casos para a oficina de fundo de quintal que fazia por mais 

barato. Disse que esse era o comportamento da Mapfre, mas que todas as 

companhias de seguro faziam retaliação, e citou a Sul América, a HDI, e a Liberty. 
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4.8.4 Testemunha 4 

 

Contou que se criou dentro de oficina, uma vez que o avô tinha oficina e o 

pai deu continuidade ao negócio. Também trabalhou como perito de seguradoras, 

retornando depois à oficina própria. Afirmou que hoje, quem mandava no negócio, 

infelizmente, eram as companhias de seguros. Disse que era muito conhecido no 

mercado e que seria reprimido de imediato se sua participação na CPI fosse aberta. 

Sobre o fornecimento de peças, disse que era a companhia quem as comprava, 

aceitando, em casos raros, que a oficina o fizesse.  

 

Confirmou que para manter o custo médio, a companhia exigia a recuperação 

de peças. Disse que para peças de maior valor ofereciam um percentual do valor 

para recuperá-la. Caso isso não fosse aceito, forneciam a peça. Sobre as peças 

fornecidas, disse que vinham dos três tipos, genuínas, originais e paralelas. Faróis, 

radiadores, espelhos retrovisores vinham tanto originais quanto paralelos e isso 

dependia do fornecedor, que era escolhido conforme o preço. Disse que havia 

enviado uma série de notas à CPI por e-mail comprovando o que dizia.  

 

Sobre sua atuação como perito de seguradoras, referiu a questão do custo 

médio. Disse que tudo era à base do custo médio, que estipulavam um valor e, se 

o perito gerasse menos gasto, isto é, ficasse abaixo do valor estipulado, ganhava 

um bônus. Disse que eram monitorados pelo custo médio. Se passasse um, dois, 

três meses sem atender a meta da companhia, ela chamava o perito e questionava 

o que estava acontecendo, pressionava para baixar o custo.  

 

Se, porventura, houvesse mais sinistros ou sinistros de maior vulto, 

seguravam-se os complementos com as oficinas, passando-os para o mês seguinte. 

Disse que se travava o processo e se inventava uma desculpa para tal. Disse que, 

na última semana do mês, não atendia o telefone, pois havia pressão de todas as 

oficinas. Contou que um colega seu – que depois, inclusive, foi mandado embora 

da empresa – comentou uma vez que dali a pouco teriam que andar com uma 
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plaquinha dizendo “não passem de quarenta” ou “não batam o carro” (para ficar 

dentro da meta).  

 

Questionado sobre como era feito o pagamento do perito, disse que ele era 

pago pela companhia, com um salário fixo mais a comissão, se ele atingisse o custo 

médio, isto é, se ficasse dentro do programado, ganhava um bônus. Disse que esse 

bônus agregava 40% ao salário e que, portanto, todos faziam o possível para 

consegui-lo. Sobre peças que, a seu ver, não poderiam ser negociadas, recuperadas 

ou substituídas por outras de segunda linha, citou peças estruturais, longarinas, 

peças de suspensão. Referiu o caso do cantor Cristiano Araújo, morto em acidente 

de carro, que teria capotado em razão de um conserto de roda.  

 

Disse que a oficina fazia o conserto, em vez de trocar a peça, para se manter, 

porque em vez de ganhar quatrocentos reais, por exemplo, ela ganharia quarenta. 

Disse que a oficina ficava refém dessa situação e que a seguradora sabia disso, mas 

no orçamento não aparecia “conserto de suspensão”, por exemplo, era um serviço 

de terceiro, alinhamento, geometria. Disse que não se podia recuperar longarinas, 

porque para recuperá-las tinha que usar calor e o calor “destemperava” todo o aço. 

Disse que em sua oficina reparava uma média de 100 veículos ao mês, dos quais 

50% ou 60% tinham batidas dianteiras. Em apenas 1% ou 2% desses 50% ou 60% 

eram trocadas as longarinas, as demais eram todas recuperadas. Disse que 

dificilmente se trocava longarina. Mencionou reparo que estava sendo feito hoje 

em uma Strada na sua oficina, uma recuperação de longarina, porque a companhia 

não quis pagar a substituição. Disse que o certo seria trocar.   

 

4.9 REUNIÃO 09 (11.04.18) – OITIVAS SIGILOSAS 
 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, 

a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas Seguradoras Veiculares, 

presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), reuniu-se na Sala João Neves 

da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar da Assembleia Legislativa, para ouvir, 
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sob a condição de sigilo, proprietários de oficinas reparadoras automotivas, 

conforme Requerimento 8/2018, aprovado em reunião do dia sete de fevereiro de 

dois mil e dezoito.  

 

Estiveram presentes, além do Presidente, os Senhores Deputados Elton 

Weber (PSB), vice-presidente da CPI, Ronaldo Santini (PTB) João Fischer (PP), 

Sérgio Peres (PRB) e Álvaro Boessio (MDB), o promotor de Justiça André Ricardo 

Colpo Marchesan, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto 

Alegre, os delegados Marco Guns, da Delegacia de Repressão ao Roubo de 

Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais, e Rafael Liedtke, 

da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor do Departamento Estadual 

de Investigações Criminais, o procurador da Assembleia Legislativa designado 

para a CPI, Maurício Carvalho dos Santos, o inspetor de Polícia Guilherme Luiz 

de Souza Fernandes, cedido para trabalhar junto à CPI, e assessoria técnica.  

 

Não havendo atas a serem aprovadas, nem Leitura de Expediente, Matérias 

da Alçada da Comissão ou Ordem do Dia, procedeu ao período de Assuntos Gerais, 

no qual inquiriu testemunhas, chamadas uma por vez, devidamente qualificadas e 

compromissadas na forma da lei, cujos depoimentos colhidos foram gravados, para 

posteriormente serem transcritos e fazerem parte dos autos desta CPI. Entregue 

documentação à assessoria da CPI. 

 

4.9.1 Testemunha 5 
 

Disse que sua oficina era credenciada a mais de uma seguradora, sendo que 

a mais antiga há uns dez anos. Questionado sobre como funcionava o processo de 

credenciamento, explicou que vinha de uma demanda da companhia na região. 

Disse que começava a fazer um, dois, três serviços para a seguradora até que 

ofereciam o credenciamento, mas, junto com o credenciamento, vinham as 

exigências – de fornecimento de peças, de preço tabelado. Disse que não havia 

negociação, era o preço que a seguradora determinava e fim.  
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Sobre fornecimento de peças usadas, disse que não ocorria. Afirmou que 

reparava em torno de 80 veículos por mês, uns 60% vindos de concessionárias. 

Sobre a exigência das seguradoras de que fossem elas próprias a fornecerem as 

peças, disse que a inseriam no contrato e que era muito difícil que abrissem mão 

disso. Disse ter conseguido comprar as peças com apenas duas companhias (Sul 

América e Zurich), porque sua oficina estava localizada numa área onde não havia 

tanta concorrência.  

 

Sobre o orçamento, disse que a oficina o fazia, mas depois vinha o perito 

para confirmar se uma peça iria ser trocada ou não, a partir dos sistemas de 

orçamentação – Audatex, Cilia, Órion. Disse que o perito tinha os desenhos das 

peças, ia clicando sobre elas e puxando valor, descontos, mão de obra. Disse que a 

oficina não opinava em nada, basicamente. Afirmou que era grande a diferença do 

valor de mão de obra pago por um cliente particular ou por concessionária e aquele 

pago pela seguradora.  

 

Sobre o valor pago pela hora de mão de obra, disse que era em torno de 60 

reais para as linhas nacionais e de 80 reais para os importados. Disse que esse era 

o valor que ele recebia de pessoa física e das concessionárias, mas das seguradoras 

o máximo que recebia eram 44 reais. O tempo para os reparos também constava no 

sistema, que registrava dano leve, dano médio e dano grande. Disse que o perito 

clicava na peça, informava o tamanho do dano, e o sistema já informava o número 

de horas. Não era a oficina quem dizia o tempo necessário. Disse que o tempo 

calculado pelo sistema era quase sempre menor do que o efetivamente utilizado; 

que podia questioná-lo, dizer que por aquele valor não faria o serviço e trocar a 

peça e esperar que aceitassem, mas geraria entrave e o problema acabaria no 

cliente, que não teria o carro liberado.  

 

Confirmou que as seguradoras enviavam nota fiscal das peças e que a 

maioria das peças vinha de fora do estado, por transportadora. Afirmou que 

guardava as notas, que teve problemas no passado com peças não genuínas e hoje 
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recebia apenas peças vindas das concessionárias. Disse que peças como as 

longarinas eram recuperadas, por pressão das seguradoras. A orientação era que se 

tentasse sempre recuperar, mas, quando não era passível de recuperação, eles 

acabavam aceitando. Concordou que o metal aquecido tinha sua estrutura alterada.  

 

Disse que peças com valores mais altos, de maior valor agregado, eram mais 

recuperadas; peças com valor mais baixo eram logo trocadas. Disse que para carros 

com mais de cinco anos, não mudava nada, já, quando o veículo atingia dez anos, 

não era mais assistido pela montadora e muita coisa não se encontrava mais nas 

concessionárias, tendo-se que recorrer ao mercado alternativo. Disse que nesse 

caso normalmente o cliente era informado e assinava a carta de autorização. 

  

Avaliou que as seguradoras pareciam mais preocupadas desde a instalação 

da CPI. Disse que roda, por exemplo, era algo que obrigavam a consertar, exceto 

roda trincada, que era algo visível e ele dizia que não tinha como consertar, batia 

o pé; hoje, porém, já estavam acatando roda nova. Afirmou que o valor do custo 

médio não mudou. Disse que foi credenciado à Sul América, mas se descredenciou, 

porque não tinha muito volume e a negociação estava difícil. Já uma outra 

seguradora à qual era credenciado há muito tempo, disse que não reajustava o valor 

desde 2014. Informou ter orçamentos de 2014, 2015, 2016 e 2017 e que poderia 

deixá-los com a CPI.  

 

Citou outra seguradora à qual não era referenciado, mas que reajustou em 

15%, enquanto a inflação havia sido de mais de 20%. Disse que era preciso 

controlar todo centavo e não sabia o que fazia alguém que, eventualmente, ainda 

tivesse que pagar aluguel. Concordou em passar à CPI alguns contratos assinados 

com as seguradoras. Disse que apresentaria um da Bradesco Seguros, pelo qual era 

obrigado a aceitar o fornecimento de peças por parte da seguradora e outro da Sul 

América, que lhe dava liberdade para comprar peças nas concessionárias. Sobre a 

exigência de primeiro tentarem reparar a peça e, se não desse certo, substituí-la, 

disse que era verbal, não documentada. 
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4.9.2 Testemunha 6 
 

Disse que sua oficina era voltada a funilaria e pintura e mantinha 

credenciamento com cerca de sete companhias de seguros, atendendo entre 80 a 

100 veículos, já tendo chegado, porém, a 120 veículos atendidos. Questionado 

sobre o processo de credenciamento, disse que se cumpriam algumas exigências – 

padrões de trabalho, atendimento, cursos, ferramentais especiais – e que, quanto 

mais novos os ferramentais, maiores as chances de credenciamento.  

 

Disse que antigamente, ao se credenciar, vinha o perito para fazer o 

orçamento inicial, mas hoje a oficina tinha que disponibilizar um funcionário para 

isso, que seguia um padrão determinado pela seguradora quanto a valores, horas, 

mão de obra. Disse que se o serviço dava um valor além daquele fixado, isso ficava 

por conta da oficina ou do segurado. Confirmou que havia uma orientação para 

primeiro tentar recuperar a peça e, somente em último caso, substituí-la. Disse que 

isso se dava apenas por motivos financeiros. 

 

Sobre a definição do tamanho do dano, disse que era feita na própria oficina, 

por um funcionário da oficina, que preenchia um formulário e o encaminhava à 

seguradora. Disse que acontecia de definirem um dano total e a seguradora declarar 

que havia sido um dano médio ou até pequeno. Disse que, nesse caso, já não dizia 

respeito a eles, pois o carro era levado embora, provavelmente para um leilão. 

Disse não ter informação sobre veículos desse tipo que pudessem ter sido usados 

para a prática de algum crime, como o uso do chassi e do documento leiloado para 

esquentar um carro roubado, mas disse já ter ouvido falar disso.  

 

Confirmou que por orientação das seguradoras já havia recuperado rodas, 

eixos e longarinas. Contou que, em uma ocasião, no início do seu trabalho, pegou 

um eixo bem danificado e solicitou a troca, mas o perito mandou que o recuperasse. 

Disse que fez a recuperação, colocou a peça no veículo e o proprietário se recusou 

a retirá-lo da oficina, aí comunicou o fato à companhia, que acabou autorizando a 
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troca. Disse que, normalmente, o cliente não percebia e que nesse caso ele não iria 

perceber, no entanto, relatou para o cliente o que havia sido feito. Afirmou que a 

seguradora não ficou sabendo disso.  

 

Disse que sempre que recuperava uma peça informava ao cliente o que havia 

sido feito e que muitos não tinham noção do risco que corriam. Citou, entre as 

peças cuja recuperação era mais perigosa, as de suspensão, rodas e faróis, porque 

um carro andando à noite sem uma iluminação adequada era um perigo, pois muitas 

vezes não se enxergava um animal ou até uma pessoa na rodovia e, a uma certa 

velocidade, não daria tempo de frear. Disse que já acontecera de pedirem 

recuperação de faróis e que, recentemente, teve um caso que considerou “meio 

absurdo”, quando lhe mandaram recuperar o painel de um Cruze, que abrira os 

airbags. Disse que isso era inadmissível e confirmou que a relação com as 

seguradoras era puramente comercial.  

 

Sobre a decretação da perda total, disse que algumas companhias a 

determinavam em 50%, outras em 60% e outras em 70%. A partir do momento em 

que se fechavam os valores do orçamento, partia-se para o próximo formulário, 

para a relação dos danos. Disse que as seguradoras tinham preferência em decretar 

logo a perda total, uma vez que poderia haver danos ocultos no veículo acidentado.  

 

Disse que, muitas vezes, quando se estava perto do limite de 50%, preferiam 

que se condenasse logo o veículo. Sobre o fornecimento de peças, disse que 

normalmente era pelas seguradoras, exceto quando não era do interesse delas. 

Referiu o caso de uma BMW, de 2009, cuja franquia era de 1.350 reais. Disse que 

o total dos reparos que ele iria cobrar superaria esse valor, então cederam no 

fornecimento de uma lanterna – uma lanterna que teria que ser original e que 

custava 2.086 reais, mas que no fornecimento deles veio por 962 reais, preço de 

uma paralela. Disse que explicou a situação para o cliente, que afirmou que não 

aceitaria a peça paralela, mas depois de umas quatro ou cinco ligações, acabou 

aceitando a peça, porque precisava do carro. Confirmou que as companhias 
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“ganhavam no cansaço”. Disse que era comum fornecerem peças paralelas. Novas, 

mas paralelas. Entregou cópias de notas e orçamentos à CPI.  

 

Disse que atendia a praticamente todas as seguradoras, mas que ultimamente 

estava querendo pular fora de algumas, que já não eram mais atrativas. Disse que 

apenas uma companhia permitia que ele próprio comprasse as peças, a Azul 

Seguros, do grupo Porto, mas afirmou ter ouvido que ela iria mudar as regras e 

passar a fornecer as peças. Confirmou que as demais inseriam esta exigência no 

contrato. Sobre eventual mudança de comportamento após o início da CPI, disse 

que parecia que não estavam mais com tantas exigências, estavam permitindo a 

compra de algumas peças a mais, mas sempre miudezas: porca, arruela, parafuso.  

 

Sobre a recuperação de peças, confirmou que a prática comprometia a 

segurança do veículo, disse que o ferro perdia suas propriedades com o 

aquecimento. Confirmou que já recuperou longarinas, mas que hoje já não o fazia 

mais. Disse que, antes de conhecer a ABRAESA, não tinha a noção que tinha hoje.  

 

Sobre quais companhias considerava piores em termos de negociação e 

exigência para que recuperasse mais peças, citou Bradesco, Mapfre e BB Seguros, 

estes últimos pertencentes ao mesmo grupo. Quanto às mais ética, disse que teve 

muita briga com a companhia Sul América, mas, como não era credenciado e 

aprendeu a se impor, disse que não tinha mais queixas e, ultimamente, o que pedia 

eles autorizavam. Também mencionou a Azul. Confirmou que o cliente tinha que 

ser muito insistente para conseguir a substituição de uma peça, porque de modo 

geral o matavam no cansaço. Confirmou ter sido ameaçado de descredenciamento, 

de romperem o contrato, caso insistisse nesse sentido.  

 

4.9.3 Testemunha 7 
 

Informou que sua oficina atuava nas áreas de pintura, funilaria e mecânica, 

esta última terceirizada, e que era credenciada a cinco seguradoras. Sobre a pressão 

pelo reparo de peças, e não por sua substituição, disse desconhecer se isso estava 
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no contrato com as seguradoras, mas confirmou que ocorria visando à diminuição 

de custos. Disse que era a seguradora que encaminhava as peças em 90% ou 99% 

dos casos, exceto quando era um carro mais antigo, para o qual era mais difícil 

conseguir a peça. Disse que nunca recebeu peça usada, mas paralelas sim: radiador, 

condensador, farol. Nunca chegou a pegar, por exemplo, um capô paralelo. Na linha 

de lataria não teve caso de peças paralelas.  

 

Disse que não havia preocupação por parte das seguradoras em definir quais 

peças eram passíveis de recuperação e quais não, disse que eram tratadas todas do 

mesmo modo. Disse que a oficina tinha que ser responsável e não aceitar recuperar 

uma peça que lhe botasse a consciência em risco. Contou conversa recente que teve 

com representante da Allianz, que lhe perguntou se estava virando montadora, 

porque “estava pedindo troca de tudo quanto era roda”. Disse que cabia à oficina 

aceitar ou não recuperar uma longarina, por exemplo, sabendo que se o fizesse o 

seu custo médio iria subir e dali a pouco ele não seria mais viável para a companhia 

e corria o risco de perder o credenciamento. 

 

4.9.4 Testemunha 8 
 

Disse que sua oficina era credenciada da Porto Seguro, Itaú, Sul América, 

Sompo, HDI e Mapfre e fazia todo tipo de reparação. Sobre contratos de 

credenciamento firmados entre as seguradoras e a oficina, confirmou virem 

definidos valores, tempo e mão de obra e disse que havia tabelas de tempo. Contou 

que tinha oficina desde 1993 e que, antigamente, muitos anos atrás, eram utilizadas 

as tabelas tempárias do fabricante. A partir do ano 2000, foi criado um centro de 

experimentação viária em São Paulo, chamado CESVI Brasil, que passou a fazer 

crash-tests nos automóveis e medir o tempo de reparo. Foi criada uma tabela de 

tempo e, com base nela, havia softwares de orçamentação, como o Audatex, o 

Mixel, o CESVI. Disse que as próprias companhias de seguro, como a Porto 

Seguro, por exemplo, criaram software de orçamentação. 
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Disse que, hoje, as oficinas credenciadas e os próprios peritos de seguradora 

eram taxados pelo custo médio. Afirmou que, muitas vezes, o perito acabava 

forçando uma perda total para que o custo de reparo do veículo não incidisse sobre 

ele. Assim havia carros que não davam perda total, mas o perito criava possíveis 

avarias dentro de um orçamento. Disse que nas vistorias feitas na oficina, in loco,  

isso era comum. Questionado sobre qual o percentual de vezes em que isso ocorria, 

disse que, ultimamente, as coisas haviam mudado muito e que havia também acordo 

entre a seguradora diretamente com o cliente. Afirmou que o tamanho do sinistro 

havia diminuído. Embora tivesse aumentado exponencialmente o número de 

veículos nas ruas, a sinistralidade havia baixado, segundo ele. 

  

Questionado se isso não poderia dever-se também ao fato de a seguradora, 

eventualmente, classificar o dano como de grande monta e deixar de consertar o 

veículo para vendê-lo em um leilão a um preço bom, disse que ela encerrava o 

contrato de seguro também com o cliente. Sobre conhecer ou não algum caso de 

veículo nessa situação que tivesse sido destinado ao crime, disse que no Pestana 

Leilões eram leiloados 300 carros por dia, um volume altíssimo, e que havia carros 

ali que eram irrecuperáveis e que eram vendidos com documento, não como sucata.  

Sobre o risco na reparação de certas peças, como rodas e longarinas, explicou que 

o carro tinha longarina dianteira e traseira e que hoje, as estruturas de impacto, 

eram parafusadas na longarina, então, em qualquer batida que um carro recebesse, 

a primeira peça que se deformaria seria a longarina. Disse que elas tinham níveis 

de deformação: um carro que bateu de frente e entortou um pouquinho a longarina 

para o lado talvez não tivesse necessidade de troca, mas quando ela sanfonava, 

perdia o poder de absorção e precisava ser substituída. Disse que a preferência da 

companhia seguradora era por baixar custo.  

 

Sobre o fornecimento de peças, disse que era uma questão muito séria, que 

a seguradora fornecia peças que vinham de fora do estado, o que acabava atrasando 

muito o seu trabalho, a execução dos reparos. Disse que, por outro lado, quando 

deixava para a oficina fornecer, esta não tinha margem suficiente para tributar e 
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acabava recuperando peças para ter alguma rentabilidade. Disse que isso era do 

mercado, era uma realidade, e que havia uma pressão em cima da oficina quanto 

ao custo de reparação. Disse que quando a seguradora deixava que a oficina 

fornecesse a peça, pegava uma tabela de preço de um fornecedor aleatório e 

determinava o valor, e a oficina ficava à mercê de conseguir realizar o reparo ou 

trocar a peça dentro daquele valor, que certamente, segundo ele, não cobriria o 

valor da genuína.  

 

4.10 REUNIÃO 10 (17.04.18) – OITIVAS  
 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas e trinta minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas 

Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), 

reuniu-se na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar da 

Assembleia Legislativa, para ouvir proprietários de oficinas reparadoras 

automotivas, conforme Requerimento 29/2018, aprovado em reunião do dia vinte 

e um de março de dois mil e dezoito.  

 

Presentes os Senhores Deputados Elton Weber (PSB), vice-presidente da 

CPI, Tiago Simon (MDB), relator, e Ronaldo Santini (PTB), o promotor de Justiça 

André Ricardo Colpo Marchesan, da Promotoria de Justiça de Defesa do 

Consumidor de Porto Alegre, e a corregedora do DETRAN, Fernanda Castoldi.  

 

No período de Assuntos Gerais, foram inquiridas doze testemunhas, 

chamadas uma por vez, devidamente qualificadas e compromissadas na forma da 

lei: Gilberto Luis Flores Cardoso, Daniel Noal Monteggia, Maria Veroni Correia 

Ferreira, Jaime Fossá Junior, Vinícius Felipe da Silva, Márcio Palandi, Paulo 

Ricardo Machado, Fernande Monego, Igor Canez Lopes, Marcelo Noal Monteggia, 

Clóvis Luiz Della Flora e Volnei Pereira Lopes. 

 

4.10.1 Gilberto Cardoso – Proprietário de oficina  
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A primeira testemunha, Gilberto Luis Flores Cardoso, disse que sua oficina 

era credenciada apenas pela seguradora Mapfre, que o contrato com a seguradora 

previa valor de hora pré-estipulado, valor de mão de obra e fornecimento de peças 

por parte da seguradora, e que a oficina emitia nota fiscal eletrônica sobre mão de 

obra e peças, em nome do cliente (segurado). Sobre custo médio, disse que 

trabalhava para todos os clientes com um padrão de valor-hora linear e que 

nenhuma seguradora pagava próximo desse valor. Disse que trabalhava 90% 

(noventa por cento) para seguros e seguradoras desde 1989 e que, nos últimos oito 

anos, no mínimo, não existia nenhum tipo de correção em mão de obra.  

 

Disse que a seguradora não discutia preço de mão de obra, ela já tinha pré-

definido o valor-hora pelo serviço prestado, o perito montava esse orçamento e a 

oficina era obrigada a aceitar aquele valor-hora, mas que ele trabalhava para todas 

as outras seguradoras sem ser credenciado, ou seja, os clientes optavam pela 

qualidade do serviço. Disse que o seu orçamento dava uma divergência de 

praticamente 50% do valor pago pela seguradora. Afirmou que, como sócio da 

ABRAESA, recebia respaldo para buscar uma negociação com as seguradoras por 

valores mais próximos do seu orçamento e informou que deixaria material com a 

CPI a respeito disso. Disse que antigamente havia uma relação comercial respeitosa 

entre seguradoras e oficina: quem fazia a peritagem do carro, quem dizia o que 

tinha que ser substituído e o que podia ser recuperado era a oficina, mas, com a 

entrada dos softwares de regulamentação e a automação do processo, a negociação 

passou a ser limitada, a alegação era de que o sistema não permitia.  

 

Respondendo ao Deputado Elton Weber, disse que era normal a pressão das 

seguradoras para que se recuperassem peças que não poderiam ser recuperadas e 

que, se alguém dissesse que isso não acontecia, estaria mentindo. Disse que sempre 

prevalecia a questão econômica sobre a segurança. Sobre o uso de peças não 

genuínas, disse que, às vezes, não havia a peça genuína, outras vezes havia, mas a 

seguradora pressionava para usar uma não genuína. Disse que até alguns anos atrás 

ele era induzido e “meio que forçado” a usar a peça indicada pela seguradora, 
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porque era esta a determinação, mas que depois que entrou para a ABRAESA e 

passou a ter informações legais do que estaria ocorrendo passou a não aceitar mais 

essas imposições. Disse que vinha recebendo represálias das seguradoras por isso.  

 

Afirmou que o consumidor não tinha informação sobre o que ocorria, sua 

relação era na base da confiança com a oficina. Disse não ter conhecimento de 

qualquer caso em que o consumidor tivesse sido informado de que seria usada uma 

peça não original no seu veículo, havendo peça genuína no mercado. O Presidente 

Enio Bacci lembrou que uma TAC do Ministério Público determinava multa de dez 

vezes o valor da peça original, caso esse uso ocorresse sem o consentimento do 

consumidor.  

 

Questionado se já havia recebido uma peça que viesse descrita como original 

e que depois se tivesse verificado não ser, disse ter passado por isso uma única 

vez, quando agência da Grande Porto Alegre lhe forneceu uma peça usada, entre 

outras, dentro da embalagem e, quando ligou para reclamar, o chefe de vendas 

discutiu, brigou com ele afirmando que era uma peça nova. Disse ter feito uma 

reclamação por e-mail para a seguradora, mas que não obteve retorno nenhum. 

Disse que a peça havia sido fornecida pela seguradora, que o pedido havia sido 

feito pela seguradora para uma agência de automóvel Volkswagen. Disse que, por 

fim, comprou a peça nova, um suporte de alternador.  

 

Sobre a determinação de reaproveitamento de rodas de liga leve por parte de 

seguradoras, disse que era uma prática muito comum, embora desde a instalação 

da CPI não se estivesse mais ouvindo falar nisso. Sobre descontos na franquia para 

o segurado, caso este aceitasse remover o veículo para uma oficina credenciada, 

disse que geralmente se oferecia isso ou, às vezes, carro reserva.  

 

Contou que morava em Garibaldi e que 50% dos automóveis sinistrados, 

emplacados em Garibaldi, de moradores de Garibaldi, eram conduzidos para a rede 

credenciada em Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, que possuíam oficinas de 
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grande porte que trabalhavam apenas com credenciamento, e que essa demanda de 

serviço ia para lá, não só tirando o ganho das reparadoras de Garibaldi, mas o 

emprego e o imposto pago. Disse que relatou a situação ao prefeito da cidade, que 

também tinha esta preocupação.  

 

Deixou documentação para a CPI referente a proposta de uma seguradora 

para veículo de familiar seu, na qual constava que o consumidor tinha livre escolha, 

mas, caso escolhesse a oficina credenciada pela seguradora, ganharia 200 reais de 

desconto na franquia. 

 

4.10.2 Daniel Noal Monteggia – Proprietário de oficina 
 

A segunda testemunha, Daniel Noal Monteggia, relatou trabalhar com as 

seguradoras Bradesco, Sul América, HDI, Caixa, Mapfre e Banco do Brasil. Disse 

que nem todas definiam valores em contrato, afirmou que a oficina emitia nota 

fiscal sobre os valores da franquia, peças e mãos de obra, em nome do segurado. 

Sobre reajustes do custo médio, disse que as companhias para as quais trabalhava 

tinham bonificações todo ano e que os valores aumentavam entre R$ 1,20 (um real 

e vinte centavos) e R$ 3 (três reais), dependendo da companhia.  

 

Disse que 90% (noventa por cento) das peças que utilizava eram fornecidas 

pelas seguradoras e que elas vinham com notas fiscais de concessionárias. 

Confirmou que as seguradoras induziam as oficinas a recuperarem peças, mas que, 

se ele achava que não podiam ser recuperadas, nunca teve problemas ao dizê-lo. 

Questionado sobre a recuperação de itens de segurança, como, por exemplo, uma 

longarina, disse que se não fosse necessário calor era possível recuperá-la, se 

tivesse que dar calor na longarina era preciso trocá-la, e que já havia realizado essa 

recuperação sem calor, passando o “cyborg” e puxando atravessado.  

 

Questionado se era possível ter certeza de que não havia ocorrido dano, 

respondeu que, como ela era dupla e fechada, quando batia, enrugava, assim era 

preciso dar calor para tirar a ruga, mas que, dependendo da colisão, quando batia 
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de lado, atravessava o carro um pouco, era possível recuperar, usando o cyborg e 

desatravessando a longarina.  

 

A respeito do TAC com a Bradesco, disse que não houve orientação da 

seguradora para pegar o consentimento do proprietário do carro, caso fosse 

necessário o uso de peça não original, mas disse que, quando isso acontecia, ele 

costumava pedir uma carta ao cliente autorizando a ação.  

 

Sobre alguma vez ter recebido peça das seguradoras descrita como original 

e verificar que não era, disse que ocorreu uma vez, mas que não era usual. Sobre 

ter ou não consertado roda de liga leve, disse que consertava, mas jamais aceitaria 

soldá-la. Confirmou que as seguradoras ofereciam vantagens ao consumidor se este 

procurasse oficinas credenciadas. Disse que as oficinas assinavam contrato com as 

seguradoras e, no seu ponto de vista, cabia a elas aceitar ou não as condições 

impostas. Sobre ter recebido pedido de alguma seguradora para defendê-la, disse 

que isso não ocorreu. 

 

4.10.3 Maria Veroni Correia Ferreira – Proprietária de oficina 
 

A terceira testemunha, Maria Veroni Correia Ferreira, de Novo Hamburgo, 

iniciou seu depoimento dizendo-se desesperada. Disse ter percebido que, no 

momento em que se associou à ABRAESA, começou a sofrer retaliação. Contou 

que, diante da redução drástica no número de clientes na sua oficina, procurou 

alguns corretores e um deles lhe disse que a Bradesco havia oferecido um coquetel 

para 21 bons corretores orientando-os a deixar a empresa dela, Fix Veículos de 

Novo Hamburgo, de fora dos negócios. Ela disse que, como bateu de frente em 

relação a valores e peças, eles teriam se revoltado e a deixado sem serviço.  

 

Questionada, disse que a sua oficina não era credenciada à seguradora 

Bradesco, mas prestava serviços a ela, a partir da escolha do cliente, mas que, 

desde que se filiou à ABRAESA, deixou de receber clientes regularmente, o mesmo 

tendo se dado em relação a outras seguradoras, embora a Bradesco dissesse 
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claramente “não é para levar”. Disse que costumava receber uns oitenta veículos 

ao mês e que esse número havia caído para menos de vinte. Sobre ter tido receio 

de falar à CPI, disse que sim, teve medo, mas decidiu mostrar a cara e ver no que 

iria dar.  

 

Questionada se sabia de outras oficinas que estivessem sofrendo o mesmo 

tipo de retaliação, disse que tinha mais contato com uma outra de Novo Hamburgo, 

que estaria enfrentando situação semelhante. O Presidente Enio Bacci pediu à 

depoente que juntasse documentação mostrando essa queda nos negócios. 

 

4.10.4 Jaime Fossá Junior – Proprietário de oficina 
 

O quarto depoente, Jaime Fossá Júnior, disse que deixou de trabalhar com 

várias seguradoras e trabalhava hoje apenas com a Porto Seguro e a Allianz, contou 

que 70% dos atendimentos na sua oficina eram particulares e 30% eram de seguros, 

disse que atendia cerca de 300 veículos ao mês, dos quais 200 de seguradoras. O 

problema, disse, era que os 70% de particular davam 30% do seu faturamento e os 

30% da companhia davam uns 70% do seu faturamento, então não conseguia viver 

sem a companhia de seguro. Contou que sempre houve pressão em termos de preço, 

peças, que, preferencialmente, deveriam ser recuperadas, pelo valor fixado, em vez 

de substituídas. Disse que parou de trabalhar com as demais seguradoras por isso.  

 

Disse que o grande problema com as companhias de seguro era que, no 

momento em que a companhia autorizava um conserto de 30 mil reais, por exemplo, 

a oficina ficava com 15 dias para fazer o conserto e, depois que assinavam o termo 

de quitação, poderiam tirar a nota, porém ele não podia pegar esse título e 

descontar no banco, precisava esperar que eles depositassem e, “aí, faltava um 

parafusinho, um complemento”, e a essas alturas ele já tinha pagado todas as peças, 

além de o veículo ficar ocupando espaço na oficina.  

 

Sobre o uso de peças usadas ou de peças não genuínas, disse que era 

complexo, acontecia de a montadora fechar num ano com uma determinada 
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fabricante e no ano seguinte com outra, por exemplo. Sobre a pressão das 

seguradoras sobre as oficinas, disse que quando se tentava elevar os valores 

propostos eles mandavam buscar o carro e o encaminhavam para outra oficina.  

 

O relator da CPI, Deputado Tiago Simon, perguntou ao depoente se, na sua 

opinião, havia algum tipo de cartel das seguradoras, uma ação concatenada por 

parte delas, ao que o depoente respondeu acreditar que sim. Sobre a possibilidade 

de as empresas estarem financiando campanhas eleitorais de políticos, não a 

descartou, mas disse que não saberia responder. 

 

4.10.5 Vinícius Felipe da Silva – consumidor 
 

A quinta testemunha, Vinícius Felipe da Silva, relatou o que se passou com 

veículo seu, como cliente de oficina. Contou que teve o carro batido, procurou a 

sua seguradora (HDI) com a intenção de realizar o conserto na oficina da sua 

preferência, mas foi informado de que teria de fazê-lo com a oficina credenciada à 

companhia. Acabou indo à credenciada, tendo recebido o veículo no dia anterior. 

Disse que ao sair do local, verificou avarias e procurou a sua mecânica de 

confiança, que confirmou diversos itens irregulares, inclusive a roda danificada, 

que foi soldada e depois recebeu um polimento, uma pintura. O depoente mostrou 

imagens em seu celular aos parlamentares e ao promotor presente. Disse que na 

descrição do serviço constou apenas “roda aferida”. 

 

4.10.6 Márcio Palandi – Proprietário de oficina 

 

A sexta testemunha, Márcio Palandi, de Caxias do Sul, disse que era 

credenciado à Essor e à Invest Seguros e que também fazia serviços para outras 

seguradoras, recebendo delas em torno de 30 veículos. Sobre o serviço, disse que, 

por exemplo, a seguradora pagava seis horas, a 30 reais cada, para pintar uma porta, 

ou seja, R$ 180, o que não era suficiente para pagar sequer o material (incluso no 

valor). De particulares, cobrava de R$ 500 a R$ 600 pelo serviço. Confirmou que 

a seguradora procurava sempre que se recuperasse a peça, em vez de substituí-la.  
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Relatou situação de cliente que foi autorizado pela seguradora a consertar o 

carro por R$ 6.000 quando o orçamento que ele tinha feito era de R$ 12.000. Disse 

que o procedimento que vinha adotando era o de realizar o conserto da forma como 

devia e depois entrava na Justiça contra as companhias para cobrar a diferença. 

Disse que era demorado, mas que não queria fazer errado. Disse que, quando o 

cliente pedia sua oficina, as seguradoras tentavam barrar já no bate-pronto, dizendo 

que era muita cara, mas se o cliente insistia acabava conseguindo, mas começava 

a briga para liberar o orçamento.  

 

Disse que ele próprio comprava as peças, não aceitava o fornecimento por 

parte das seguradoras, mas que até dois anos atrás, as recebia. Disse que no 

orçamento elas vinham com código genuíno, mas que a caixa não era genuína, no 

entanto nunca recebeu peça usada. Sobre a recuperação de rodas, disse que a 

pressão era com tudo, com roda, amortecedor, e que, inclusive estava com um caso 

dentro da oficina em que o perito (da Mapfre) dizia que não trocaria o outro 

amortecedor porque a batida não havia sido daquele lado, só do outro, mas o 

correto era, quando se trocava um, trocar os dois. Disse que não queriam pagar, 

mas que ele iria fazê-los pagar. 

 

4.10.7 Paulo Ricardo  Machado – Proprietário de oficina 

 

A testemunha seguinte, Paulo Ricardo Machado, de Caxias do Sul, disse que 

era credenciado à Allianz, à Tokio, à Sompo e à Mapfre e atendia de 120 a 130 

carros por mês. Disse que de uns anos para cá aumentaram muito os custos, então 

com os valores impostos pelas seguradoras ficava muito difícil se manter, era 

preciso trabalhar na quantidade, mas ainda assim estavam trabalhando para 

“empatar”. Confirmou que as seguradoras pressionavam para que as peças fossem 

recuperadas, em vez de substituídas. Disse que para as oficinas também valia mais 

a pena, porque o valor da mão de obra aumentava muito mais na recuperação da 
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peça. Disse que, devido ao custo médio imposto pelas seguradoras, muitas vezes 

se aceitavam essas recuperações. 

 

4.10.8 Fernande Monego – Proprietário de oficina 

 

A oitava testemunha, Fernande Monego, de Farroupilha, contou que era 

credenciado à maioria das seguradoras e atendia a uma média de 40 veículos. Disse 

que, na maioria das vezes, a orientação era para se recuperar a peça, mas que, 

quando cabia a substituição, as seguradoras concordavam em fazê-la. Sobre o 

fornecimento de peças não genuínas por parte das seguradoras, disse que ocorria 

com espelho, farol, para-brisas, mas que a lataria era original. Questionado sobre, 

se a partir da instalação da CPI, havia notado alguma diferença no tratamento por 

parte das seguradoras, respondeu que não. 

 

4.10.9 Igor Canez Lopes – Proprietário de oficina 

 

A nona testemunha, Igor Canez Lopes, natural de Pelotas, residente em Novo 

Hamburgo, disse que era credenciado a apenas uma seguradora, mas prestava 

serviço para outras também e atendia a uma média de 50 carros, entre particulares 

e de seguradoras. Disse que a seguradora com a qual teve mais problemas foi a 

Bradesco, pois o valor-hora era muito baixo e a recuperação demorada. Sobre a 

recuperação de peças, disse que era como os colegas haviam dito, inicialmente as 

seguradoras pressionavam pela recuperação, mas, depois, a oficina avaliava se era 

possível ou não. Sobre o envio de peças pelas seguradoras, disse que ultimamente, 

nos últimos quatro ou cinco meses, o fornecimento vinha sendo 100% das 

concessionárias. Confirmou que, com certeza, isso tinha a ver com a ABRAESA e 

a CPI.  

 

O Presidente Enio Bacci afirmou ter tido informações de que, a partir da 

instalação da CPI, teria havido uma certa melhora no relacionamento das 

seguradoras com as oficinas e disse que isso já era um ponto positivo. O depoente 
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disse que já havia acontecido de receber de seguradora peça recuperada, um para-

choque, que foi devolvido. Disse que as peças vinham acompanhadas de nota fiscal 

em nome da seguradora. Afirmou que recebia veículos que haviam sido vendidos 

em leilão, com perda total, e que vinham no nome do cliente e emplacado no Rio 

Grande do Sul, e que nunca houve orientação de seguradora para pedir a 

concordância do consumidor caso tivesse usado peça não genuína. 

 

4.10.11 Marcelo Noal Monteggia – Proprietário de oficina 

 

Marcelo Noal Monteggia, de Porto Alegre, afirmou que sua oficina era 

credenciada à Sul América, à Mapfre, ao Banco do Brasil e à Mitsui, atendendo 

também a outras, com média de cem veículos recebidos por mês. Disse que o maior 

problema era a questão de negociação com as seguradoras, pois, inicialmente, elas 

colocavam sempre as peças para serem recuperadas, tendo que se negociar com 

elas para fazer a troca.  

 

Questionado pelo presidente, disse que era possível que, entre as milhares 

ou os milhões de peças que se pedia para recuperar, embora não fosse o indicado, 

algumas tivessem de fato sido recuperadas. Disse que não eram eles que faziam o 

conserto, terceirizavam-no e, normalmente, eram avisados sobre a impossibilidade 

ou não de conserto, mas alguma coisa poderia passar. Também confirmou a pressão 

inicial pela recuperação, especialmente para peças de lataria ou peças com valores 

altos.  

 

Sobre uso de peças não genuínas ou usadas, disse que acontecia muito de 

enviarem peças originais genéricas, que eram do mesmo fabricante, porém sem a 

marca da concessionária, da montadora. Questionado se o valor baixo oferecido 

não forçava a empresa a comprar o material mais barato de todos, disse que não 

usava material mais barato, porque dava cinco anos de garantia, mas trabalhava 

com uma quantidade reduzida de funcionários, girando o máximo de veículos para 

conseguir se manter.  
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4.10.12 Clóvis Luiz Della Flora – Proprietário de oficina  

 

O penúltimo depoente, Clóvis Luis Della Flora, de Três Passos, residente em 

Porto Alegre, disse que trabalhava com várias seguradoras e atendia a uma média 

de 150 veículos ao mês, já tendo trabalhado com média de 350 carros por mês. 

Disse que era uma eterna briga, uma discussão, a questão da negociação de valores 

da hora. Disse que estava há 21 anos no mercado, já tendo atendido a mais de 

60.000 veículos. 

 

4.10.13 Volnei Pereira Lopes – Proprietário de oficina 
 

O último depoente, Volnei Pereira Lopes, natural de Porto Alegre, residente 

em Porto Alegre, disse que trabalhava com várias seguradoras, atendendo a uma 

média de 180 (cento e oitenta) veículos. Ratificou as palavras dos demais a respeito 

da pressão para redução de custos, disse que o valor-hora pago pelas seguradoras 

era muito baixo e os reajustes anuais não cobriam a inflação. Sobre a recuperação 

de peças, disse ter percebido que as seguradoras estavam mais alertas após a 

instalação da CPI. 

 

4.11 REUNIÃO 11 (24.04.18) – OITIVAS 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 

dezoito horas e trinta minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 

Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci 

(PDT), reuniu-se na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar 

da Assembleia Legislativa, para ouvir representantes de empresas reguladoras de 

sinistros, conforme Requerimento 14/2018, aprovado em reunião do dia sete de 

fevereiro de dois mil e dezoito.  

 

Estiveram presentes, além do Presidente, os Senhores Deputados Elton 

Weber (PSB), vice-presidente da CPI, Pedro Westphalen (PP) e Sérgio Peres (PRB). 
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Também presentes os promotores Ricardo Herbstrith e André Marchesan, a 

corregedora-geral do DETRAN, Fernanda Castoldi, a diretora do Procon, Maria 

Elisabeth Pereira, o engenheiro Marco Aurélio Júnior, do CREA/RS, e o delegado 

Rafael Liedtke, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil.  

 

Foram ouvidas cinco testemunhas, chamadas uma por vez, devidamente 

qualificadas e compromissadas na forma da lei: Carlos Alberto dos Santos Pereira, 

Lenil Stelter Passos, Ricardo Dorneles Pasini, Lincoln Rocha e Eduardo Marquezi.  

 

Antes de encerrar a reunião, às dezenove horas e quarenta e oito minutos, o 

Presidente Enio Bacci pediu a cada um que fornecesse, no prazo de uma semana, o 

cadastro completo de todos os peritos e reguladores que prestavam serviços às suas 

empresas, incluindo cópias da habilitação profissional e número do CREA daqueles 

que eram técnicos. 

 

4.11.1 Carlos Alberto dos Santos – Sertec Reguladora de Sinistros 

 

A primeira testemunha, Carlos Alberto dos Santos Pereira, natural de Osório, 

divorciado, filho de Darcy Pereira e Otilia dos Santos Pereira, empresário, 

residente em Canoas, assegurou não ter falado com representantes de seguradoras 

desde o momento em que foi intimado, disse que sua empresa, Sertec Serviços 

Técnicos de Seguros Ltda., prestava serviços para o Grupo Porto (Itaú, Azul e 

Porto), a Tokio Marine, a Allianz, a Zurich, a Alfa e a Mitsui, com 12 anos de 

atuação no mercado, nos três estados da Região Sul, contando com 45 reguladores 

de sinistro. Desses, dois eram engenheiros.  

 

Questionado pelo Deputado Elton Weber, explicou que sua empresa prestava 

serviço de regulação de sinistro, fazendo um levantamento no local, com a 

definição do tamanho da monta, e passando essas informações, subsídios, para a 

companhia. Disse que faziam essa definição, mas que nem toda seguradora a 

utilizava. Questionado pelo Deputado Enio Bacci se sabia o que era “custo médio” 
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e se a seguradora orientava a oficina a operar dentro desse custo médio por sinistro, 

respondeu que sabia o que era e que não havia orientação naquele sentido.  

 

Sobre o porquê da existência desse custo médio, disse que não sabia, que lhe 

passavam o custo, mas não era cobrado em cima disso. Disse que quem determinava 

o valor da mão de obra era a companhia seguradora, que nunca passou por qualquer 

constrangimento ou pressão para que passasse valores para cima ou para baixo. 

Sobre o conceito de “peça negociada”, disse que, às vezes, quando se reparava uma 

peça pelo valor de sistema, dava um custo baixo e a oficina dizia que não faria por 

aquele valor, então se negociava um valor maior e a seguradora o acatava ou não. 

  

Questionado sobre pressão para reduzir custos e para que as peças fossem 

reparadas, disse que a orientação era de que se a peça fosse passível de reparo era 

para repará-la, se não, era para substituí-la. Rodas não se recuperavam em hipótese 

alguma, lataria disse acreditar que se recuperava bastante. Disse que só se 

utilizavam peças originais e que verificava as peças pelas notas fiscais fornecidas, 

não as via. Já a definição dos danos era feita in loco.  

 

Sobre a remuneração da sua empresa, disse que não era baseada no custo 

médio, mas por processo de sinistro, isto é, se fizesse uma vistoria, ganhava o valor 

x, se fizesse dez, o valor era multiplicado por dez e que se excedesse muito num 

período o custo médio, isso não comprometia o seu ganho. Sobre estratégia usada 

para reduzir o custo médio dos sinistros, disse que, normalmente, se brigava muito 

em torno da peça genuína e original e se fazia um trabalho de revistoria para ver 

se a oficina também estava atuando dentro do que havia sido ajustado, com as peças 

originais ou não.  

 

Afirmou que havia a peça original e a peça genuína, que a original era do 

mesmo fabricante da genuína, mas que a genuína saía de dentro da concessionária. 

Disse que dependendo do tipo de peça, havia diferença significativa no preço de 
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uma ou de outra. Sobre suposta agilidade maior na liberação de orçamento quando 

a oficina era credenciada, disse não saber informar.  

 

4.11.2 Lenil Stelter Passos – AutoReg Reguladora de Sinistros 

 

A segunda testemunha, Lenil Stelter Passos, natural de Novo Hamburgo, 

casado, filho de Josenice Rodrigues Passos e Lorena Stelter Passos, administrador 

de empresas, residente em Campo Bom, gerente da Auto Reg, informou trabalhar 

com as seguradoras Bradesco, HDI, Azul, Porto e Itaú, com atuação de 23 anos no 

mercado. Sobre o significado de custo médio, disse que era um termo usado pelas 

companhias de seguro, mas que não era levado em conta no seu trabalho. Sobre a 

formação dos funcionários, disse que não era exigida formação acadêmica ou curso 

específico.  

 

Questionado se sabia como funcionava a fixação dos valores de mão de obra 

das oficinas, pintura, chapeação, mecânica, disse que o valor/hora era estabelecido 

pela companhia de seguro, não cabia à Auto Reg, e que a avaliação era verificada 

em negociação, diretamente, com a oficina. Sobre o tempário, disse que já há 

muitos anos era estabelecido tempo para cada operação nos sistemas de 

orçamentação. Questionado se, como foi relatado pelas oficinas, havia pressão das 

seguradoras para primeiro buscarem reparar as peças e somente depois, 

eventualmente, substituí-las, disse desconhecer. Disse que a recuperação ou 

substituição de peças era avaliada em comum acordo com a oficina, não envolvia 

a seguradora.  

 

Disse que as peças fornecidas pelas seguradoras eram genuínas ou originais 

e que isso era verificado pelas notas fiscais, mas a conferência das peças não cabia 

à reguladora, e sim às oficinas. Afirmou que não leu a norma ABNT 15296, de 

2005, que definia os termos utilizados na aplicação de peças. Disse que conhecia 

o sistema Audatex, mas que não havia observado redução no número de horas 

calculadas para os reparos. Afirmou que não havia diferença de tratamento na 



121 
 

relação das reguladoras e seguradoras com as oficinas por estas serem credenciadas 

ou não credenciadas, tampouco por serem associadas ou não à ABRAESA, Disse 

não ter tido conhecimento de eventuais pressões sobre as oficinas por parte das 

seguradoras.  

 
4.11.3 Ricardo Dorneles Pasini – Ms Vistorias Reguladora de Sinistros 

 

A terceira testemunha, Ricardo Dorneles Pasini, funcionário da MS Vistoria, 

natural de Santiago (RS), filho de Evanir Ângelo Pasini e Maria Clair Dorneles 

Pasini, regulador de sinistros, residente em Canoas, com segundo grau completo, 

disse que a empresa, com 23 (vinte e três) anos de atuação no mercado, trabalhava 

para três seguradoras no estado (Essor Seguros, Generali Seguros e Proauto), 

contando com três reguladores, mas em nível nacional eram mais seguradoras e 

funcionários.  

 

Disse que o seu serviço era feito in loco, não por imagens, e que não sabia 

o que era custo médio. Negou que houvesse qualquer tipo de pressão das 

seguradoras sobre a reguladora para que orientasse as oficinas primeiro a 

recuperarem peças. Disse que era a seguradora que passava à reguladora o roteiro 

de vistorias a serem feitas. Disse que não havia a determinação na empresa sobre 

o uso de peças não genuínas ou do mercado alternativo, disse que essa matéria era 

entre a seguradora e a oficina.  

 

Disse que eventualmente se recuperava longarina, mas nunca rodas. Disse 

não ter informação a respeito do envio de fotos por e-mail para o Rio de Janeiro 

para a confirmação de danos. Sobre o corte de peças do orçamento sob a alegação 

de que não faziam parte do sinistro, disse que não ocorria com frequência. Disse 

que havia o regulador de sinistro, o analista e o perito e que este último era um 

engenheiro mecânico. Sobre a possibilidade de haver diferença no valor da mão de 

obra cobrada de uma oficina credenciada e de uma não credenciada, disse que não 

podia afirmar.  
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4.11.4 Lincoln Rocha - Autotec Vistorias Reguladora de Sinistros 

 

A quarta testemunha, Lincoln Marcelo Rocha, sócio da Autotec Vistorias, 

natural de Florianópolis, filho de Presalino José Rocha e Maria Teresinha Rocha, 

casado, empresário, residente em Blumenau, disse que a empresa trabalhava para 

a Sompo Seguros, Allianz do Brasil, Tokio Marine e Zurich, com oito anos de 

atuação no sul do país e interior de São Paulo. A empresa possuía 19 funcionários 

na regulação de sinistros, dos quais dois técnicos e nenhum engenheiro. Disse saber 

o que eram custo médio e peça negociada e negou que aquele servisse de parâmetro 

para o pagamento das oficinas. Disse desconhecer pressão das seguradoras sobre 

as oficinas para consertos como o de uma roda de liga.  

 

Sobre a vistoria de imagens, disse que a seguradora conversava diretamente 

com a oficina e que as reguladoras não intermediavam qualquer negociação. Disse 

não ter conhecimento do uso de peças não genuínas, nem de tratamento 

diferenciado para oficinas credenciadas e não credenciadas. Sobre a recuperação 

de longarinas, disse que era usual no meio de reparação automotivo e que dependia 

do dano, o mesmo em relação a radiadores e caixa de direção, de comum acordo 

entre a seguradora e a oficina ou a reguladora. Disse que nunca autorizaram, no 

entanto, recuperação de eixos de suspensão, torre do amortecedor e airbags.  

 

4.11.5 Eduardo Marquezi – Brasil Reg Reguladora de Sinistros 

 

O sócio-proprietário da Brasil Reg, Eduardo Marquezi, natural de Cascavel, 

filho de Jaime Marquezi e Marieta de Lima Marquezi, administrador, residente em 

São Paulo, que disse que sua empresa trabalhava para a Porto, Azul, Itaú, Allianz, 

Tokio, Sompo e Sul América, atuando há quatro anos e três meses no mercado, de 

Minas Gerais ao Rio Grande do Sul, com uma média de 60 reguladores. Disse não 

saber como a seguradora determinava o custo médio, nem para que servia ou se 

havia diferença de valores de uma seguradora para outra. Também negou que 
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houvesse pressão para que se recuperassem peças. Disse que não podia afirmar se 

eram usadas só peças genuínas, porque não acompanhavam o trâmite de compra e 

de entrega.  

 

Sobre diferenças de tratamento dado a oficinas referenciadas e não 

referenciadas, disse não saber, uma vez que apenas recebia o lote e a solicitação 

da companhia, com tudo já preenchido. A respeito da definição do tamanho da 

monta, disse que passava pela reguladora e que nunca havia ocorrido de definirem 

uma média ou grande monta e a seguradora não ter aceitado ou ter pedido uma 

nova avaliação. Disse que para definir o tamanho da monta usavam um laudo de 

classificação de danos (Resolução 544), no qual eram pontuados os itens que 

estavam danificados no veículo e que essa pontuação determinava o tipo de monta 

do veículo: pequena, média ou grande.  

 

Disse que se tornou regulador por herança. Seu pai foi regulador por muitos 

anos, foi seu professor. Disse ter trabalhado em oficina por bastante tempo e 

aprendido o ofício dentro de oficina, tendo depois se tornado regulador de sinistro.  

 

4.12 REUNIÃO 12 (15.05.18) – OITIVAS 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito 

horas e trinta minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas 

Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), 

reuniu-se no Espaço da Convergência do Fórum Democrático, no térreo da 

Assembleia Legislativa.  

 

Estiveram presentes, além do Presidente, os Senhores Deputados Tiago 

Simon (MDB), relator da CPI, Pedro Westphalen (PP), Edson Brum (MDB) e Luiz 

Fernando Mainardi (PT), o promotor de Justiça André Colpo Marchesan, a 

corregedora-geral do DETRAN, Fernanda Castoldi, a diretora do Procon-RS, Maria 

Elisabeth Pereira, o engenheiro Marco Aurélio Júnior, do CREA/RS, os delegados 
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Rafael Liedtke, da Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, e Adriano 

Nonnenmacher, da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, e a coordenadora 

regional da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Ludmila Rodrigues 

Fernandes Bitencourt, entre outras autoridades.  

 

Foram ouvidos representantes das montadoras General Motors e 

Volkswagen, da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar do Rio Grande do 

Sul e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e uma consumidora 

que teve problemas no reparo de seu veículo. 

 

4.12.1 Hélio Helfenstein Junior – Gerente de pós-vendas da GM 

 

O presidente Enio Bacci perguntou se a peça não genuína poderia ser 

considerada inferior, uma vez que a peça genuína precisava ter a homologação, as 

especificações e a logomarca da empresa. O gerente comercial de Pós-Vendas da 

GM, Hélio Helfenstein Júnior, disse que não havia como garantir a qualidade da 

chamada peça “original”. Disse que não podia afirmar se era igual ou inferior à 

genuína. 

  

Confirmou que, para o consumidor ter convicção da qualidade de uma peça, 

ela precisava ser genuína, homologada, e conter a logomarca da empresa. Disse 

que a fabricação era, muitas vezes, terceirizada, algumas peças sendo produzidas 

como chapas a partir de lataria originária da própria montadora, e outras 

provenientes de fornecedores externos. 

  

Sobre a possibilidade de um veículo usado posto à venda nas concessionárias 

ter seu valor reduzido caso se verificasse a existência de alguma peça não genuína, 

disse não ter informações a respeito. Respondendo ao relator da CPI, Deputado 

Tiago Simon, sobre a segurança de peças “originais”, reiterou que não tinha como 

atestar a qualidade delas.  
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Com relação às oficinas não credenciadas ou não concessionárias, disse que 

desconhecia a tabela usada junto à seguradora, até porque, no caso da 

concessionária, trabalhava-se com a substituição da peça genuína e não o seu 

reparo.  

 

4.12.2 Daniel Rishter – Engenheiro da General Motors 
 

O Presidente Enio Bacci pediu aos representantes da General Motors que 

explicassem a diferença entre peças genuínas e não genuínas, ao que o engenheiro 

Daniel Rishter afirmou que as peças genuínas eram as peças utilizadas pela 

empresa na sua linha de produção e que elas estavam disponíveis para o mercado 

de reposição. Disse que elas atendiam a todos os requisitos de produto e às 

especificações definidas globalmente para a General Motors. 

 

Sobre se a utilização de peças não genuínas comprometia a garantia 

fornecida pela montadora, Daniel Rishter disse que, hipoteticamente, se a peça 

fosse considerada inferior à peça genuína, ou seja, se ela tivesse algum problema 

de durabilidade, por exemplo, ela poderia prejudicar o funcionamento de outras 

peças. Disse que, no processo normal da GM, se uma peça tinha algum problema 

de qualidade, ela deixava de ser utilizada, era destruída. 

  

Respondendo a questionamento do Deputado Pedro Westphalen, disse que, 

talvez, algumas montadoras utilizassem outra terminologia, como “peça original”, 

mas que na GM utilizavam o termo “peça genuína” para as peças homologadas pela 

empresa. Disse que alguns componentes a própria GM fabricava.  

 

Discorrendo sobre itens de segurança de um veículo. Daniel Rishter disse 

que a maioria dos componentes podia influenciar a segurança do ocupante do 

veículo e deu como exemplo um suporte de teto, que, caso se soltasse, poderia 

causar um ferimento. Desse modo, segundo ele, qualquer componente era 

considerado de segurança.  
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Destacou entre os mais relevantes, no caso de uma colisão, os airbags, os 

módulos eletrônicos que comandavam o disparo do airbag, os cintos de segurança, 

faróis e lanternas, para garantir a iluminação, a suspensão, a dirigibilidade do 

veículo, pneus e rodas, a estrutura do veículo, bancos, apoio de cabeça e freios. 

Sobre sistemas de orçamentação, disse que a empresa tinha uma tabela própria, 

definida por seu laboratório de reposição.  

 

Respondendo a pergunta do relator, Deputado Tiago Simon, sobre se haveria 

algum meio de garantir a propriedade intelectual, os direitos sobre as peças 

genuínas para evitar um mercado paralelo, ou se haveria alguma recomendação que 

uma empresa como a General Motors poderia oferecer ao poder público, disse que 

as peças da montadora eram devidamente identificadas, vendidas nas suas 

concessionárias e com garantia.  

 

Disse que os fornecedores podiam produzir e comercializar peças originais, 

dependendo do contrato mantido com a montadora, porém esta não assegurava a 

qualidade dessas peças. Disse desconhecer decisão do CADE (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica) contrária a um pedido da Anfape 

(Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças) para que pudesse produzir 

peças independentes. 

 

4.12.3 Antônio Marcos Rubinato – Gerente de pós-vendas da Volkswagen 

 

O gerente de Pós-Vendas da Volkswagen, Antônio Marcos Rubinato, 

declarou que a empresa usava a nomenclatura “peças originais Volkswagen”, e não 

“peças genuínas”, e que, portanto, toda vez que falasse em “peças originais 

Volkswagen” estaria se referindo àquelas fabricadas por eles ou por alguém sob a 

especificação da montadora. Disse que não podiam chamar outras peças de peças 

homologadas ou peças originais. Disse que havia peças não homologadas, muitas 

vezes chinesas, e que isso era fraude, crime.  
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Sobre as peças originais, disse que eram desenvolvidas para os carros da 

montadora e abasteciam a sua linha de montagem, por isso estendiam ao 

consumidor os três anos de garantia sobre elas e procuravam fazer com que a rede 

as tivesse sempre disponíveis para atender ao consumidor quando este o desejasse. 

Outras peças abasteciam o mercado, mas eles não as conheciam tecnicamente. 

Disse que, de fato, a diferença de terminologia podia confundir o consumidor. 

Disse que a relação das concessionárias com as seguradoras não era objeto de 

discussão da marca, até porque o seu atendimento tinha, num primeiro plano, a 

garantia de assegurar, principalmente, o produto, num período de três anos de 

garantia. O principal foco era prestar o melhor serviço seguindo determinados 

padrões.  

 

Respondendo a uma pergunta do relator, Deputado Tiago Simon, a respeito 

da possibilidade de se implementar um processo de numeração das peças que, de 

alguma forma, ajudasse a inibir a criminalidade, disse que, sempre que possível, 

além do código do fabricante e do logo, as peças como o motor e a transmissão, 

normalmente, já vinham sequenciadas. Disse que isso estava na legislação, que, a 

seu ver, era algo que realmente ajudava e que seria preciso avaliar se seria possível 

esse tipo de estabilidade (em relação a tamanho e tecnologia empregada) para 

qualquer peça, mas que poderia ser um processo interessante.  

 

O Presidente Enio Bacci exemplificou a questão com o que foi feito a partir 

da CPI das Próteses, quando se detectou que, para evitar o problema de próteses 

falsificadas, qualquer prótese, por menor que fosse, deveria ser numerada. Na sua 

avaliação, isso seria um auxílio muito grande no combate à criminalidade e à 

comercialização de peças roubadas.  

 

Rubinato afirmou que não bastava uma numeração. Disse que se tratava de 

um sistema de rastreabilidade e que isso poderia ser um pouco mais complexo, uma 

vez que um veículo tinha milhares de componentes, e afirmou que a legislação 

mais avançada em termos de peças usadas era a do Estado de São Paulo.  
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O Deputado Enio Bacci disse que, ainda assim, no caso de uma peça de 

veículo com o número raspado, saltaria aos olhos que ela era oriunda do crime, 

então o fato de estar numerada, mesmo sem haver rastreabilidade, que dependia de 

uma série de estruturas, já seria um complicador para quem furtava peças ou 

trabalhava com desmanche clandestino.  

 

Perguntou, a seguir, se um veículo que tivesse sofrido um sinistro, ido para 

reparo e retornado com peças não “oficiais” teria sua garantia comprometida, ao 

que o engenheiro respondeu que sim. Um radiador, por exemplo, tinha relação 

direta com o motor, então a troca de um radiador para o motor da marca da empresa 

já era uma condição básica para que tivesse a garantia da Volkswagen. 

 

4.12.4 Henrique Araújo – Assessor jurídico da Volkswagen 

 

Respondendo a pergunta do Deputado Enio Bacci sobre ação da Associação 

Nacional de Fabricantes de Autopeças que a Volkswagen teria vencido no CADE, 

o assessor jurídico da empresa, Henrique Araújo, disse que a Anfape alegava que 

o fato de algumas montadoras utilizarem a Lei de Propriedade Industrial brasileira 

para defender o uso exclusivo de suas peças seria um abuso de direito. Ele 

observou, no entanto, que eram empreendidos milhões, bilhões de reais anualmente 

no desenvolvimento de novas tecnologias e novas peças, o que justificava a 

proteção legal que foi reconhecida no CADE. 

 

4.12.5 José Loureiro – Engenheiro da Volkswagen 

 

Sobre itens de segurança, o engenheiro responsável pelo desenvolvimento e 

certificação do veículo completo da Volkswagen, José Loureiro, disse que as peças 

de segurança que poderia citar num carro, como os colegas da General Motors já 
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haviam apresentado, eram o sistema de freios, o sistema de direção, airbag, cinto 

de segurança, caixa de direção, roda.  

 

Disse que o veículo reunia pelo menos 5.000 componentes, 5.000 peças, e 

que as peças, para certificação, passavam por ensaios de durabilidade, de bancada, 

de materiais, de tração, de corrosão, ou seja, o veículo inteiro era validado, e 

também as peças. Disse que a Volkswagen sempre recomendava a utilização de 

peças originais, as mesmas peças com que eles montavam os seus veículos e as 

quais vendiam na rede de concessionárias. Por elas ele podia responder.  

 

Disse que existia uma relação de peças especificamente de segurança e que 

várias legislações citavam como exemplo freio, airbag, cinto de segurança. Sobre 

a recuperação de longarinas, disse que, dependendo do nível do dano, não havia 

como recuperá-la. 

 

4.12.5 Rafael Pereira – Chefe do núcleo regional de prevenção de acidente da PRF 

 

O chefe do Núcleo Regional de Prevenção de Acidentes da Polícia 

Rodoviária Federal, Rafael Pereira, disse que a Resolução 544/2015, do Contran, 

buscava a segurança veicular e a Polícia Rodoviária Federal, na qual ele estava 

desde 2005, já a tinha como padrão para a classificação de danos de monta. Disse 

que não tinha noção de que outros órgãos não a estivessem seguindo e que havia 

ficado sabendo disso pela CPI.  

 

Disse que a autoridade policial, quando fazia o atendimento do acidente, 

analisava o veículo e via questões estruturais, quais peças haviam sido afetadas ou 

não. Preenchia um relatório que seguia as especificações da Resolução 544, com 

quatro anexos: um para veículos automotores leves, um para 

motocicletas/monociclos, outro para caminhões e outro para ônibus. De acordo 

com os danos que o policial assinalava, chegava-se ao tamanho da monta.  
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Disse que, semanalmente, o núcleo em que ele trabalhava e que hoje chefiava 

enviava essas informações para o DETRAN, que, por sua vez, inseria no sistema 

uma restrição ao veículo, e que este precisava então passar por uma verificação, 

um certificado de segurança veicular, para poder rodar de novo. Disse que 

imaginava que todos os órgãos, Brigada Militar e EPTC, poderiam seguir esse 

modelo e que, a seu ver, isso seria parte de uma cultura. Contou que a Resolução 

era de 2015 e que a Polícia Rodoviária Federal teve, a partir de 1º de janeiro de 

2017, um novo sistema de atendimento de acidente de trânsito, um sistema pela 

Web. Explicou que o policial podia atender ao acidente em qualquer local em que 

estivesse, fazendo tudo automaticamente por meio de um tablet, em um celular.  

 

Afirmou que a antiga resolução era diferente, quando quebrava um espelho, 

por exemplo, ele era pontuável. Eram tantos itens a serem anotados que acabavam 

se perdendo. Um espelho dava um ponto, uma porta amassada dava um ponto, mas 

nada disso era estrutural, nada disso influenciava a segurança veicular para o 

trânsito. A novidade da resolução de 2015 foi que passaram a avaliar os danos 

estruturais.  

 

Disse que os policiais não eram treinados, mas que, em novembro do ano 

passado, tiveram um curso nacional, em Florianópolis, onde 300 policiais, chefes 

de núcleos de acidentes – e daqui foram ele, o seu substituto e mais 14 chefes de 

delegacias. Disse que o objetivo era que eles pudessem treinar os outros policiais 

e que, até trinta de março deste ano, haviam treinado 730 policiais no Rio Grande 

do Sul. Disse que todos os policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul 

estavam capacitados a fazerem o relatório de danos.  

 

Afirmou que quando fazia a chamada “avaliação gerencial do boletim de 

acidente de trânsito”, em que avaliava todos os boletins de acidente do Estado, 

abria um por um esses boletins e verificava cinco itens. Um deles era a 

classificação de danos de monta. Se um colega informasse que havia um dano 

estrutural, por exemplo, uma longarina, e ele verificasse, pelas fotos, que não 
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havia, pedia para que retificasse. Então, além de fazer o relatório, ainda havia uma 

avaliação interna para ver se o relatório estava sendo bem feito.  

 

Questionado pelo Presidente Enio Bacci se achava mais seguro fazer a 

avaliação in loco ou depois, por meio de uma empresa terceirizada, num pátio de 

uma oficina ou algo assim, contratada por seguradoras, disse não ter dúvida de que 

a avaliação do policial no momento era mais adequada por n motivos. Disse que o 

policial era um funcionário público, não tinha outro interesse que trazer a verdade 

para dentro do acidente. Questionado pelo Presidente, concordou que um veículo 

classificado como média monta, que acabava sendo vendido sem qualquer 

apontamento, representava um crime contra o consumidor.  

 

Sobre itens como airbags na Resolução 544, disse que eles estavam 

incluídos, assim como situações de alagamento e incêndio, que entravam como 

“observação”. Disse que a declaração de acidente de trânsito foi uma parceria da 

PRF com as seguradoras, com o Ministério da Justiça, tentando agilizar o 

atendimento da Polícia Rodoviária Federal. Contou que antes de ir para a gestão 

da PRF trabalhou dez anos na Freeway e que, em um dia ali, chegou a atender a 27 

acidentes, todos ocorrências simples, de colisão traseira, e era preciso movimentar 

todo o sistema da PRF para cada um deles. Disse que a polícia entendeu que esse 

tipo de acidente não deveria ter o mesmo tratamento que um mais grave, então 

dispensou-se o relatório de danos em monta, mas, segundo o Ministério da Justiça, 

isso estava dentro de uma perda aceitável.  

 

Disse entender que a Resolução devesse ser sempre melhorada e citou 

discussão acerca da questão do chassi em monobloco. Disse que um veículo de 

passeio, a princípio, era um veículo monobloco, mas que ele podia ser do tipo 

chassi longarina e pela Resolução 544, uma caminhonete, por exemplo, uma Nissan 

Frontier, se sofresse um dano no para-choque, só no para-choque, que era um item 

apenas, já estaria marcada como média monta. Disse que alguns entendiam que isso 

era um erro, outros achavam que estava certo, mas ele achava que o assunto deveria 
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ser mais bem discutido em Brasília. Disse que o ex-superintendente já havia 

solicitado isso ao Contran.  

 

Questionado sobre se tinha conhecimento de que algumas seguradoras 

ingressavam na Justiça para reclassificar o tamanho da monta, disse que não só as 

seguradoras, como usuários ou advogados representando usuários. Disse que era 

recurso administrativo e que havia duas possibilidades: a de pedirem e o policial 

negar e a de pedirem de novo, o policial negar de novo e ele analisar, deferindo ou 

não ou passando para o superintendente. Após essas duas negativas e a negativa do 

superintendente, podiam ainda entrar judicialmente.  

 

Sobre a necessidade de as demais autoridades de trânsito se adequarem a 

esses procedimentos, disse que, a seu ver, bastaria cumprir o que dizia a resolução, 

porque esta já previa que fosse feito o relatório de danos em monta de todos os 

veículos envolvidos em acidente. Disse que não era algo possível de se fazer de 

uma hora para outra, que era preciso qualificar os agentes de trânsito e os policiais 

rodoviários estaduais. 

 

4.12.6 Márcio Roberto Galdino – Tenente-Coronel da Brigada Militar 

 

O tenente-coronel Márcio Roberto Galdino, representando a Brigada Militar, 

disse que a instituição era responsável pelo policiamento ostensivo e pela 

preservação da ordem pública em todo o estado do Rio Grande do Sul, nos seus 

497 municípios, que hoje se tinha um efetivo um pouco diferente do que o 

Deputado havia conhecido, de 15.544 homens para atuar nas mais diversas áreas, 

especialmente sob três vieses: o atendimento de emergência, que era o 190; a 

repressão qualificada, com a inteligência da Brigada e a determinação estratégica 

de ações; e o policiamento comunitário. 

  

Disse que a Resolução 544 estava sob análise na seção chefiada por ele, a 3ª 

Seção do Estado-Maior da Brigada Militar, que atuava em planejamento, 
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operações, treinamento e instrução. Disse entender que ela tinha uma grande 

importância com reflexos totais na segurança, mas que era necessário um estudo 

bastante aprofundado do efetivo. Explicou que teria que dar instrução muito 

amiúde, porque ela tinha as suas complexidades e que seria preciso equipar o 

policial com alguns materiais importantes.  

 

Disse que estavam estudando a sua implementação em conjunto com a 

Procergs e que o preocupava muito a questão de que o atendimento de ocorrência 

para registro do BOAT, nos moldes do que estava na Resolução, seria bem mais 

demorado. Disse que, nos principais municípios do Estado, a Brigada não era 

responsável pelo trânsito, mas tinha convênio com o DETRAN para atender nos 

pequenos e médios municípios. Em torno de 460 municípios eram de 

responsabilidade da Brigada. Disse ainda que no ano de 2017, em todo Estado, 

tiveram 664 registros, um número bastante pequeno, segundo disse, e grande parte 

deles foram os próprios condutores de veículos que foram ao quartel no dia 

posterior para fazê-los.  

 

O Presidente Enio Bacci reconheceu o baixo contingente da Brigada Militar 

e perguntou se havia um planejamento para avançar na viabilização dos 

procedimentos, ao que o tenente-coronel disse que havia e que a Polícia Rodoviária 

Estadual já estava se preparando. Disse que já faziam o atendimento, porém sem a 

avaliação da sinistralidade. Questionado sobre se isso dificultaria muito os 

trabalhos, disse que era algo complexo, e que uma coisa era olhar um amassado, 

outra coisa era identificar se esse amassado era estrutural. O Presidente Enio Bacci 

observou que eram 22 os apontamentos que o policial deveria fazer, respondendo 

sim ou não, conforme a Resolução 544, e sugeriu que a Brigada efetivamente 

levasse adiante o treinamento e iniciasse o processo. 

 

4.12.7 Fábio Berwanger Juliano – Diretor de Operações da EPTC 
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O diretor de Operações da EPTC, Fábio Berwanger Juliano, disse, a respeito 

da definição da monta de veículos em acidentes, que a questão era complexa, como 

se via a partir da fala da PRF, depois da Brigada Militar. Disse que a PRF era um 

órgão, em tese, unificado no Brasil inteiro, com uma estrutura única, que conseguia 

gerar paradigmas e padrões para a corporação. Já com relação à Brigada Militar, 

que atingia a todos os municípios, a situação começava a se complicar e, quando 

se examinava município a município, era ainda mais complexo.  

 

Disse que o assunto não era de hoje, que a antiga resolução suscitava muitas 

dúvidas e que a nova trazia uma espécie de checklist para auxiliar quem fizesse a 

classificação de monta. Afirmou que o art. 24 do CTB era claro: competia aos 

municípios coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de 

trânsito e suas causas. Disse que isso a EPTC fazia e que em Porto Alegre eram 

milhares de acidentes, todos atendidos com o Boletim de Ocorrência de 

Atendimento.  

 

Já com relação ao atendimento previsto na Resolução 544, disse que era um 

outro patamar e exigia um treinamento específico. Disse que havia se passado essa 

responsabilidade para os órgãos de trânsito, mas que era uma responsabilidade que, 

em tese, dizia respeito ao mundo privado. Disse que, conforme dito pela PRF, havia 

ações de indenização, cobranças dos particulares por via judicial por classificações 

que não eram de concordância do proprietário do veículo e que trazer mais essa 

carga para os municípios, naquele momento, era algo temerário, frente à situação 

crítica econômica. Era mais uma preocupação para os órgãos de trânsito de todas 

as cidades, não só de Porto Alegre, que enfrentavam uma grande quantidade de 

demandas, especialmente no período entre as cinco horas da tarde e as sete, oito 

horas da noite.  

 

Disse que a maioria das pessoas chamava a EPTC acreditando que, chegando 

no local do acidente, a empresa iria definir de quem havia sido a culpa, por 

exemplo, mas que, na verdade, ela ia até lá apenas para fazer um relato e para 
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dados estatísticos. Disse que eram muitos e muitos atendimentos e que medidas 

relativas a Porto Alegre repercutiriam nos demais municípios; Canoas, por 

exemplo, iria querer saber qual o padrão adotado pela capital. Disse que a 

complexidade do processo assustava os municípios. Disse que a própria Polícia 

Rodoviária Federal, que já havia feito todo um treinamento específico, ainda tinha 

dúvidas.  

 

Disse que, na semana anterior, a EPTC havia se reunido com o novo diretor-

geral do DETRAN e uma das pautas foi a de que o DETRAN pudesse oferecer à 

EPTC um aplicativo que permitisse ao agente de trânsito preencher 

eletronicamente o formulário da Resolução 544 no momento do acidente, de modo 

a facilitar o cumprimento da Resolução. Disse que, a seu ver, esse seria um grande 

avanço não só para a EPTC, como para os demais municípios.  

 

O Deputado Enio Bacci questionou a declaração de que a Polícia Rodoviária 

Federal tivesse dúvidas na aplicação da Resolução, ao que o representante da 

Polícia Rodoviária Federal confirmou o entendimento do parlamentar, afirmando 

que não tinham quaisquer dúvidas a respeito da aplicação da resolução, apenas não 

concordava com um de seus termos, a relação do para-choque traseiro dos veículos 

de carga. Sobre o atendimento do acidente, disse que a PRF, inclusive, numa 

mudança de paradigma, não iria mais fazer apenas um relato dos veículos e dos 

danos em monta, mas sim indicar o fator determinante do acidente. Disse que em 

todo acidente atendido hoje pela PRF deveria constar a indicação do policial a 

respeito do porquê do ocorrido, com base em vestígios e em indícios.  

 

Sobre a inserção de informações no sistema, disse que, como chefe de 

núcleo, havia uma nuvem da PRF na qual colocava todos os relatórios e fotos dos 

acidentes, os quais eram disponibilizados pelo agente semanalmente. Disse que 

toda sexta-feira enviava o link para o DETRAN, eles acessavam a nuvem e 

conseguiam baixar todos os boletins de acidente. Quando havia alguma 

incongruência entre o que o policial que atendeu o acidente inseriu e o que a foto 



136 
 

mostrava, eles pediam se era possível fazer a retificação e se abria, de ofício, um 

pedido de retificação para o colega avaliar.  

 

O Presidente Enio Bacci, a respeito da afirmação de que um acidente de 

trânsito era uma relação privada na qual o poder público acabava interferindo, disse 

que discordava, uma vez que observava e vinha investigando a relação dos danos 

em acidentes e os furtos e roubos de veículos. Parabenizou a Polícia Rodoviária 

Federal pela adequação que vinha fazendo e pediu que a EPTC também o fizesse. 

  

O representante da EPTC, Fábio Berwanger Juliano, explicou que ao dizer 

que a PRF tinha dúvidas, não estava se referindo à aplicação da resolução, mas a 

alguns quesitos na hora de preencher o formulário, e que isso gerava algumas 

contestações por parte dos proprietários de veículos. Disse que a PRF tinha uma 

estrutura diferente e que talvez fosse mais fácil para ela se adequar à resolução, 

que estava em tratativas com o DETRAN para facilitar o processo e que tinham 

toda a intenção de, em curtíssimo prazo, passar a cumprir a resolução.  

 

O Presidente Enio Bacci saudou a manifestação, acrescentando, porém, em 

relação às estruturas da PRF e da EPTC, que a da primeira era ainda mais complexa, 

pois atendia a centenas de quilômetros de rodovias. Questionado pelo parlamentar, 

o representante da EPTC disse que tinham 500 agentes. O representante da PRF 

afirmou serem em torno de oito policiais por dia de serviço em uma rodovia como 

a 386. 

 

4.12.8 Patrícia da Silva – Consumidora 
 

Após os esclarecimentos das autoridades de trânsito, prestou depoimento sob 

o compromisso de dizer a verdade, a proprietária de um veículo que enfrentou 

problemas ao levá-lo para reparo após acidente, Patrícia da Silva, de Porto Alegre, 

casada, filha de Orlando Lobato da Silva e Maria Gladis da Silva, vendedora, 

residente em Viamão. Ela contou que, em fevereiro do ano passado, o veículo 

dirigido por seu esposo teve uma colisão frontal no centro de Porto Alegre, na 
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Washington Luiz. O outro veículo envolvido no acidente teve perda total, no 

entanto para o seu a seguradora não deu perda total.  

 

Disse terem ido à (oficina) Make-up, na Quarta-feira de Cinzas, e ouvido 

que iriam consertar o veículo, colocar peças originais e que o serviço era mais 

rápido e tão bom quanto o da concessionária, o que foi aceito por ela. Contou que 

o carro ficou pronto no dia 24 de março, que no acidente tinham sido acionados os 

dois airbags e que, dois meses antes, havia colocado um kit gás que ainda estava 

pagando. Disse que o veículo saiu da oficina sem o painel principal, com a luz do 

airbag acendendo, bem como a da injeção eletrônica, problema que ainda não havia 

sido solucionado.  

 

Contou que passou um ano levando o veículo à Make-Up e à HDI e que tinha 

todas as provas dos procedimentos realizados. Em novembro do ano passado, disse 

ter se irritado e mandado desinstalar o kit gás, porque na oficina diziam que o 

problema era com ele, embora fosse novo e estivesse na garantia. Levou o carro ao 

bate-pronto da seguradora e disse que dali ele só sairia para uma concessionária. 

Deram-lhe uma lista e, como ela já era cliente da Simpala, levou-o para lá. Disse 

que, se tivesse levado logo de início para a concessionária, a colisão teria dado 

perda total. Disse que esse segundo orçamento, com a Simpala, foram mais de 

R$ 14.000. Depois, ainda gastou R$ 2.000 em março, para reinstalar o kit gás.  

 

Disse que o carro continuava falhando, que o catalizador havia sido 

quebrado, e que colocaram uma peça que ninguém conseguiu identificar o que era. 

Relatou uma série de outros problemas. Disse que também as longarinas do veículo 

haviam sido recuperadas e que o valor dos dois orçamentos feitos nas oficinas 

deram mais de 75% do valor do automóvel. Disse que, segundo a tabela FIPE, na 

época, o veículo valia R$ 36.000 e hoje estava em R$ 32.000.  

 

De posse dos orçamentos entregues pela depoente, o Presidente Enio Bacci 

concordou que o valor ultrapassava em muito os 75% do valor do automóvel. Disse 
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que a situação vinha ao encontro de um problema sério já identificado na CPI, que 

era a ausência de liberdade do consumidor de escolher uma oficina da sua plena 

confiança.  

 

A depoente contou ainda que, em março deste ano, um outro veículo seu foi 

roubado e batido. Desta vez, exigiu que fosse direto para a Simpala. Disse que foi 

completamente diferente o tratamento recebido, embora tenha sido demorado. O 

Presidente Enio Bacci cumprimentou a depoente pela coragem, ao que ela informou 

que seu veículo estava à disposição da CPI para eventuais averiguações. 

 

4.13 REUNIÃO 13 (23.05.18) 
 

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 

dezessete horas e quinze minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das 

Empresas Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci 

(PDT), reuniu-se na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar 

da Assembleia Legislativa. Estiveram presentes, além do Presidente, os Senhores 

Deputados Tiago Simon (MDB), relator da CPI, Nelsinho Metalúrgico (PT) e 

Jeferson Fernandes (PT). Também presentes o promotor André Colpo Marchesan, 

a diretora do Procon-RS, Maria Elisabeth Pereira, e a coordenadora regional da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), Ludmila Rodrigues Fernandes 

Bitencourt.  

 

No período de Assuntos Gerais, foram ouvidos o consultor da Federação 

Nacional de Seguros Gerais (FENSEG) Adhemar Kazutoshi Fujii, o promotor de 

Justiça de Ribeirão Preto Ramon Lopes Neto e o chefe de Divisão e Gerenciamento 

do Procon de Ribeirão Preto, Feres Junqueira Najm. Em relação aos dois últimos, 

o Presidente da CPI esclareceu que havia sido realizada uma reunião prévia com 

eles, portanto as apresentações seriam breves. 

 

4.13.1 Adhemar Kazutoshi Fujii – Consultor da FENSEG 
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O representante da FENSEG, Adhemar Kazutoshi Fujii, respondeu as 

perguntas iniciais de qualificação, informando ser natural de Flórida Paulista, no 

Estado de São Paulo, divorciado, filho de Shiro Fujii e Takako Fujii e residente em 

São Paulo. Na condição de testemunha, prometeu dizer a verdade, somente a 

verdade, sobre tudo o que soubesse e lhe fosse perguntado acerca do objeto da CPI, 

advertido na forma do artigo 342 do Código Penal, de que poderia ser 

responsabilizado criminalmente se prestasse falso testemunho.  

 

Ele disse que a FENSEG representava as seguradoras encarregadas dos 

seguros patrimoniais (de veículo, transporte, residência e empresas) e era 

regulamentada pela Susep. Informou ter sido pago em indenizações, em 2017, um 

total de R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul, segundo dados da Susep, e descreveu 

a cadeia envolvida numa ação de seguro.  

 

Disse que a seguradora oferecia diversos tipos de cobertura, conforme as 

necessidades do segurado; a corretora, que era um órgão regulamentado no Brasil, 

dava atendimento, assessoria e consultoria para o segurado, explicando os tipos de 

cobertura; a seguir, quando ocorria um sinistro, era acionada a seguradora ou uma 

reguladora de sinistro, e a reguladora ia até a oficina e fazia a avaliação do veículo 

sinistrado. Disse que o segurador fazia a primeira parte do orçamento com o 

regulador, que tinha autorização para iniciar a desmontagem do veículo, depois a 

palavra final quem dava era a oficina reparadora. Definido o orçamento do veículo, 

era solicitada a peça, a qual era entregue à oficina. A solicitação da peça pela 

seguradora era feita eletronicamente, com emissão de nota. Disse que, depois, se 

o veículo tivesse se tornado um salvado, indenizado ao segurado, era destinado 

para venda por meio do leiloeiro.  

 

Disse que o mercado era extremamente regulado, com vários órgãos 

governamentais de fiscalização envolvidos. Destacou entre esses a Susep, que 

estabelecia regras para todos os produtos. Disse que nada era feito sem a aprovação 
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da Susep. Citou ainda os Procons e o Ministério Público, observando que eles 

estavam, inclusive, representados na reunião. Citando dados do Contran, disse que 

o total de veículos (frota circulante) no Rio Grande do Sul era de 6.851.000 (seis 

milhões, oitocentos e cinquenta e um mil), e que, desse total, o número de veículos 

que tinham seguro era 1.152.000 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil), isto é, 

16,8% da frota circulante.  

 

Disse que, entre os veículos sinistrados, os que utilizavam as oficinas por 

meio do seguro correspondiam a 1,07%, ou seja, 73.000 veículos. Eram poucos, 

portanto, os que utilizavam oficinas por meio das seguradoras. Reiterou que a 

seguradora comprava as peças sempre de forma eletrônica: fazia o pedido, de forma 

eletrônica, e o fornecedor emitia a nota fiscal eletrônica. Disse que, uma vez 

autorizada a emissão da nota, era autorizada a entrega da peça. Disse que a 

seguradora não tinha contato com a peça, porque ia direto para a oficina. A oficina, 

ao recebê-la, tinha a nota fiscal eletrônica e os dados no corpo da nota, então cabia 

à oficina, neste momento, conferir se a peça estava em conformidade com o que 

constava na nota. Se detectasse alguma não conformidade, cabia a ela devolver a 

peça.  

 

Sobre “peça genuína” e “peça original”, disse que eram a mesma coisa. A 

peça genuína, conforme declarou, era aquela produzida por um fabricante 

homologado pela montadora, a pedido da montadora, na qual constava a sua 

logomarca, que poderia ser em alto relevo, baixo relevo ou uma etiqueta, a critério 

de cada uma. A peça original, segundo ele, era uma peça idêntica à genuína, 

produzida pelo mesmo fabricante homologado pela montadora, com as mesmas 

especificações, os mesmos moldes e os mesmos materiais. A única diferença era 

que não tinha a logomarca da montadora. Essas eram as peças usadas pelas 

seguradoras, segundo ele. Havia também as peças genéricas, mas conforme disse, 

essas não eram utilizadas pelo mercado segurador.  
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O depoente pediu licença, a seguir, para entregar aos parlamentares e 

autoridades presentes cópias de documentos que eram fornecidos, segundo ele, não 

para as seguradoras, mas para os distribuidores de autopeças pelos maiores 

fabricantes de autopeças no país, atestando que as peças originais e genuínas eram 

idênticas.  

 

Sobre indenização integral e monta, disse que eram coisas completamente 

diferentes. Disse que a indenização integral, conforme regulamentado pela Susep, 

dizia respeito a uma relação direta entre a seguradora e o segurado, enquanto que 

na monta tratava-se de uma relação entre o Estado e o proprietário (proprietário 

seguradora ou não). Disse que a expressão “perda total” não existia no Código de 

Trânsito, nem nas normas e resoluções do Contran, nem na Susep. O que existia 

era a “indenização integral”, conforme regulamentação da Susep, que ocorria 

quando o valor do reparo representava mais de 75% do valor do veículo.  

 

Já as definições de pequena, média e grande monta eram estabelecidas pelas 

resoluções do Contran, que, segundo ele, sempre passaram por evoluções. Disse 

que essa avaliação estava sujeita a eventuais falhas de entendimento e, conforme 

reavaliação, um veículo que teve pequena monta podia passar para média ou grande 

monta. Disse que isso (a reversão de monta) estava previsto na Resolução 544, no 

artigo 9º. Disse que a seguradora não tinha qualquer interferência nesse processo, 

que se dava por meio de um checklist preenchido pela autoridade de trânsito, 

validado depois pelo DETRAN. Disse que achava importante ter em mente essas 

distinções, porque o assunto sempre causava muita confusão.  

 

Encerradas as suas considerações, colocou-se à disposição para perguntas. 

O Presidente Enio Bacci perguntou qual o cargo do depoente na FENSEG e há 

quanto tempo o ocupava, ao que ele respondeu que ocupava o cargo de consultor e 

prestava assessoria para a diretoria da entidade há dez anos. Ainda respondendo a 

questionamentos, disse que conhecia as normas ABNT a respeito de peças e que a 

peça original atendia aos requisitos técnicos descritos nessas normas. Sobre a 
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denominação que se dava a peças do mercado alternativo ou paralelo, disse que 

havia várias, mas que peça paralela não era o mesmo que peça original. Disse que 

a genuína e a original eram tecnicamente iguais, conforme declaração dos 

fabricantes. Disse que desconhecia se era informado ao consumidor que ele tinha 

opções na hora de substituir determinada peça do veículo.  

 

Sobre reunião com seguradoras na sede do SINDIREPA, em São Paulo, no 

dia 21 de novembro de 2017, confirmou ter sido realizada em novembro, mas disse 

não recordar a data específica. Confrontado com trecho da ata da reunião, lido pelo 

Presidente Enio Bacci, que dizia que o “senhor Adhemar Fujii registrou que a 

comissão entre o SINDIREPA nacional e a FENSEG obteve grandes ganhos ao 

longo do período, ratificando as palavras do senhor Antônio Fiola sobre as 

ausências dos representantes das companhias seguradoras, pedindo para que os 

presentes reforçassem aos executivos a importância desse fórum”, que “explanou 

a importância em combater o ganho de território de outras agremiações que por 

ventura viessem a agir de forma não ortodoxa” e que apontou como pontos críticos 

“a ameaça com relação aos salvados não retirados, a frequência de problemas não 

resolvidos enviados pelo SINDIREPA e a CPI que estava se instaurando na Região 

Sul do país”, disse que, quando falou em “ganhos”, referia-se a avanços obtidos e 

que as discussões eram mais voltadas a atividades operacionais 

.  

Sobre “agremiações não ortodoxas”, disse que, em uma certa época, o 

sindicato buscou contato com algumas empresas – de proteção veicular, talvez – e 

a FENSEG afirmou que não poderia ajudá-lo, porque essas empresas não 

pertenciam à federação. Sobre problemas enviados pelo SINDIREPA que não 

teriam sido resolvidos, disse que se tratava de assuntos já mencionados, como o de 

salvados parados nas oficinas, que tinham um impacto grande tanto para a oficina 

como para a seguradora. Sobre a menção à CPI, disse que foi porque ela já havia 

sido anunciada oficialmente.  

 



143 
 

Sobre entrevista concedida pelo depoente a uma emissora de televisão, em 

que, ao ser questionado sobre o que os executivos tinham a dizer sobre a utilização 

de peças não genuínas, disse que os únicos responsáveis pela colocação de peças 

não genuínas eram as oficinas e os peritos das seguradoras, disse que o executivo 

autorizava a compra de peças conforme o orçamento aprovado e que tudo era feito 

de forma eletrônica. Disse que se o executivo autorizava, por exemplo, a compra 

de uma determinada peça original e chegava à oficina outra peça, cabia à oficina 

conferi-la e, de imediato, devolvê-la e comunicar o fato à seguradora.  

 

Sobre ações que deveriam sair da reunião referida, disse que eram coisas 

simples, como, por exemplo, organizar um seminário sobre reparação automotiva. 

Sobre a contratação de reguladoras que prestavam serviços de vistorias para as 

seguradoras, disse que era feita pelas seguradoras. Questionado pelo Presidente 

sobre se o fato de as seguradoras contratarem e pagarem as reguladoras, e também 

os peritos da reguladora, não era mais ou menos como a raposa cuidando do 

galinheiro, disse que não poderia opinar a respeito. Disse que a parte comercial era 

sempre feita de forma individual entre a seguradora e a oficina.  

 

Sobre a necessidade ou não de habilitação dos peritos, disse que não havia 

no Brasil norma ou legislação que determinasse isso e declarou que não opinaria a 

respeito. Repetiu que a atuação do mercado estava regulamentada pela Susep.  

 

Respondendo ao relator da CPI, Deputado Tiago Simon, a respeito da perda 

de garantia no caso de uso de peça não original, o que ocorreria sem o 

consentimento do consumidor, disse que os engenheiros das montadoras, em seus 

depoimentos, afirmaram que a peça genuína era aquela entregue pelo fabricante 

homologado e que recebia a logomarca da montadora e que não podiam opinar 

sobre as originais, mas que os fabricantes eram os mesmos e declaravam que as 

peças originais atendiam às mesmas especificações técnicas. Disse não ter 

conhecimento de casos de revendas ou montadoras que teriam retirado a garantia 

pelo fato de estarem sendo usadas peças não genuínas.  
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Sobre recuperação de longarinas e itens de segurança, disse não poder 

opinar. Sobre o valor de ressarcimento pago por peças genuínas ou originais, disse 

desconhecer. Já quanto ao valor de mercado, disse que todos sabiam que os preços 

diferiam. Sobre os clientes terem ou não direito à peça genuína, disse que dependia 

do contrato firmado com a seguradora. Sobre quem pagava a empresa que fazia a 

classificação de monta, disse que eram as seguradoras, com o aval do DETRAN. 

Sobre o trabalho realizado em São Paulo, em Ribeirão Preto, pelo Ministério 

Público, Procon e Polícia Civil, disse que acompanhou o assunto pela mídia, mas 

que não estava tratando disso diretamente.  

 

4.13.2 Ramon Lopes Neto – Promotor de Justiça – MPSP 
 

O promotor de Justiça Ramon Lopes Neto disse que era um prazer dividir 

com os presentes um pouco do que o Ministério Público de São Paulo, na pequena 

Ribeirão Preto, já havia conseguido apurar sobre o tema que estava sendo objeto 

da CPI em curso. Disse que o Ministério Público recebeu informação de eventuais 

atos lesivos a consumidores envolvendo seguradoras e que achou por bem instaurar 

um inquérito civil, que enfrentava dois temas básicos: o direcionamento do 

consumidor para oficinas credenciadas feito pelas seguradoras e a utilização de 

peças não genuínas nos reparos.  

 

Disse que contatou o Procon de Ribeirão Preto e, numa atuação conjunta, 

foram realizadas diligências e oitivas com desdobramentos que estavam sendo 

apurados. Disse que, num primeiro momento, verificaram-se reparos realizados em 

veículos com peças não genuínas, sem o consentimento do consumidor. Disse que, 

diferentemente do que havia sido dito ali, não via as peças genuínas e originais no 

mesmo patamar. Disse que as montadoras, por meio de ofícios, faziam uma 

distinção muito clara em relação à garantia do veículo. Disse que o consumidor 

que adquiria um veículo zero, com garantia de três anos da montadora, perdia essa 
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garantia se tivesse um sinistro e o reparo fosse feito com uma peça não genuína, o 

que já mostrava a diferença entre a peça genuína e a não genuína.  

 

Disse que também foram apreendidas peças recuperadas, como roda de liga 

leve com solda, por exemplo, e que esta era uma prática perigosa que atentava 

contra a vida do consumidor. Então, o primeiro ponto era que se utilizavam peças 

não genuínas, sem o consentimento do consumidor, e que em oitivas com as 

oficinas que foram investigadas e que eram credenciadas de diversas seguradoras, 

de maneira unânime os responsáveis por essas oficinas reparadoras informaram que 

eram obrigados a utilizar para a realização de orçamento softwares 

disponibilizados pelas seguradoras.  

 

Outro ponto que lhe causou estranheza, conforme contou, foi que, depois de 

feito o orçamento, no qual constara no reparo “peça genuína”, era possível alterá-

lo com o uso de asterisco ou um sinal identificador qualquer ou com um desconto 

muito além do que era praticado no mercado, para indicar para a oficina que 

naquele ponto específico do reparo não deveria ser utilizada peça genuína, como 

constou no orçamento, mas uma peça não genuína, dando a entender que esse 

estratagema deveria ser escondido do consumidor ou que essa prática não deveria 

ter sido comunicada ao consumidor.  

 

Disse que também era comum a queixa das oficinas credenciadas em relação 

a custo médio, que elas eram obrigadas a seguir por imposição das seguradoras, e 

esse custo médio, se não observado, gerava consequências. Algumas seguradoras 

fariam um ranking das oficinas credenciadas, conforme lhe foi dito. Sobre o preço 

de mão de obra, disse que a sua apuração era que não havia muita negociação entre 

as oficinas credenciadas e as seguradoras. Sobre o fornecimento de peças para 

reparos, disse que entre 80% e 90% eram fornecidas pelas seguradoras, restando 

às oficinas a compra de 10% a 20% delas, tendo inclusive que repassar os descontos 

que elas tinham nas concessionárias para as seguradoras.  

 



146 
 

Sobre peças genuínas e peças advindas dos mesmos fabricantes daquelas, 

disse que não mantinham rigorosamente as mesmas especificações. Observou que 

a investigação ainda não estava finalizada, que ainda não havia sido oportunizada 

às seguradoras a possibilidade de elas prestarem os seus esclarecimentos. Disse 

que causava um pouco de estranheza também a questão de peças oriundas não das 

montadoras, mas dos fabricantes, com os logos raspados. Disse que era muito 

comum uma peça utilizada no reparo vir raspada no lugar onde estaria a marca da 

montadora, não estando claro para ele se essa peça era resultado de uma recusa de 

determinado lote por não ter atendido a especificações técnicas da montadora e 

depois recolocadas no mercado como não genuínas, ou se eram simplesmente peças 

fabricadas pela fabricante como originais, não genuínas, e colocadas no mercado.  

 

Reforçou que lhe chamou muito a atenção a possibilidade, por conta do 

software que era apresentado pela seguradora na realização do orçamento, de 

alteração como indicativo sub-reptício para que a oficina não utilizasse a peça 

genuína, como constou do documento, e, sim, peça não genuína, mais barata, sem 

que fosse dado conhecimento disso ao consumidor. 

 

4.13.3 Feres Junqueira Najm – Chefe de Divisão do Procon de Ribeirão Preto 

 

O chefe de Divisão e Gerenciamento do Procon de Ribeirão Preto, Feres 

Junqueira Najm, fez breves considerações acerca da ação realizada na cidade de 

Ribeirão Preto, em conjunto com o Ministério Público. Disse que o Procon, 

enquanto órgão fiscalizador da relação de consumo, identificou fatos e apreendeu 

bens e produtos que caracterizavam a conduta que estava sendo discutida. Disse 

que a preocupação maior do órgão era fazer a defesa do consumidor, mas sempre 

pautado no equilíbrio e na boa-fé da relação.  

 

Disse que, embora não se pudesse colocar todos no mesmo balaio, 

conseguiram identificar ações dentro da cadeia da relação do segurado com a 

seguradora que caracterizavam crime contra o consumidor. Disse terem sido 
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identificadas peças que não estavam de acordo com a exigência legal e que haviam 

sido usadas sem a autorização do consumidor, inclusive peças recuperadas como 

itens de segurança. 

 

4.14 REUNIÃO 14 (12.06.18) 

 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas 

e trinta minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Empresas 

Seguradoras Veiculares, presidida pelo Senhor Deputado Enio Bacci (PDT), 

reuniu-se na Sala João Neves da Fontoura (Plenarinho), no terceiro andar da 

Assembleia Legislativa. Estiveram presentes, além do Presidente, os Senhores 

Deputados Tiago Simon (MDB), relator da CPI, e Sérgio Peres (PRB).  

 

Foram ouvidos o chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita 

Estadual, Edison Moro Franchi, o engenheiro Luiz Inácio de Souza Sebenello, do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), 

o Prof. Dr. Arthur Maria Ferreira Neto, da Escola de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e representantes da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep), Cidice Hasselmann, coordenadora-

geral de Fiscalização de Conduta, Ana Letícia Monnerat de Souza, coordenadora 

substituta de Seguros Patrimoniais, Habitacionais, de Automóveis e de 

Transportes, e Ludmila Rodrigues Fernandes Bitencourt, coordenadora regional.  

 

O Presidente informou que uma liminar concedida por um desembargador – 

que considerou correta – havia determinado que as seguradoras fossem ouvidas na 

CPI somente se tivessem acesso ao conteúdo das oitivas sigilosas realizadas pela 

CPI. O Presidente disse que acatara a decisão, por isso elas não seriam ouvidas, e 

que o conteúdo das oitivas sigilosas estava disponível a quem os solicitasse, porém 

preservando-se os nomes ou quaisquer outras citações que pudessem identificar os 

depoentes, uma vez que eles informavam já estarem sofrendo retaliações.  
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Observou que a CPI não era um julgamento, não havendo, portanto, a 

obrigação do contraditório. Disse que o que se fazia era o trabalho de um delegado 

de Polícia, buscando-se indícios, para depois, se fosse o caso, encaminhar o que 

havia sido apurado para o Ministério Público, onde seria dado o prosseguimento 

devido e haveria o contraditório. 

 

4.14.1 Edison Moro Franchi – Chefe da divisão de fiscalização Receita Estadual do RS 
 

O chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual, o 

auditor fiscal Edison Moro Franchi, saudou a presença de dois colegas da Receita 

Estadual que o haviam ajudado na interpretação dos dados que iria apresentar, 

Ernani Müller e André Mallmann, e a seguir, falou, com o apoio de slides, sobre a 

sistemática de tributação e operações gerais com autopeças.  

 

Afirmou que a legislação tributária no Rio Grande do Sul não tinha uma 

abordagem específica para operações envolvendo sinistro veicular, como tinha a 

legislação de São Paulo, por exemplo, e que, portanto, aplicavam-se as regras de 

tributação geral com autopeças: Substituição Tributária (ST), que atribuía ao 

contribuinte  (fabricante) a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS em toda 

a cadeia, e a Emenda Constitucional 87, que estabelecia sistemática de tributação 

a não contribuinte de outra unidade da federação, o destinatário das mercadorias. 

Neste caso, a unidade de Federação de destino da mercadoria passava a receber o 

diferencial entre a alíquota interna e interestadual. Explicando as operações com 

autopeças, disse que os fabricantes ou remetentes de outra unidade da Federação 

vendiam normalmente para atacadistas, que vendiam para varejistas, que vendiam 

para consumidores finais. A primeira etapa da operação era totalmente tributada. 

As demais não o eram.  

 

A estimativa que tinham era de que em torno de 95% das operações com 

autopeças usavam a substituição tributária. Apresentou exemplos mostrando a 

tributação feita toda na primeira parte da cadeia ou em cada uma das partes, nos 

dois casos resultando no mesmo valor final de tributo. Disse que, nas operações 
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com autopeças, se um remetente de outra unidade da Federação vendesse para um 

consumidor final do Estado do Rio Grande do Sul, não contribuinte do imposto, 

caberia ao Rio Grande do Sul o diferencial de alíquota.  

 

Disse que, por exemplo, em mil reais, tendo-se uma alíquota interestadual 

de 12% e uma alíquota interna de 18%, o diferencial de alíquotas seria 6%, então, 

em tese, ter-se-ia uma tributação de 60 reais para o Estado do Rio Grande do Sul. 

Na verdade, corrigiu, a emenda constitucional ainda estava em transição e só a 

partir do ano seguinte seriam sessenta reais, por enquanto ainda era 80% desse 

valor, isto é, 48 reais.  

 

Sobre a sistemática de tributação para as operações com sinistro de veículos, 

afirmou que o fabricante comumente vendia suas autopeças para um atacadista ou 

para uma concessionária. No caso de sinistro, a concessionária remetia as 

mercadorias para uma seguradora, que depois as enviava para uma oficina para o 

conserto. Ou então o fabricante enviava para o atacadista ou para a concessionária, 

que entregava diretamente para a oficina. Havia algumas variações, como a 

importação de peças, mas, normalmente, era isso que acontecia.  

 

Afirmou que havia tributação em todas as etapas da cadeia e explicou como 

isso se dava. Disse que a primeira possibilidade era de operações só no estado do 

Rio Grande do Sul. A segunda possibilidade era de a seguradora adquirir as peças 

fora do estado, de outra unidade da Federação, o que ocorria quando as seguradoras 

compravam as peças no caso de sinistros. Disse que a terceira possibilidade, que 

algumas vezes ocorria, era de o atacadista ou a concessionária vender as peças para 

a seguradora situada em outra unidade da Federação. Nessa situação, o atacadista 

já teria recebido a mercadoria tributada, no entanto não teria havido tributação para 

o Estado do Rio Grande do Sul. Disse que a situação não era ilegal.  

 

Explicou que em grande parte das possibilidades – exceto em uma, quando 

a operação era toda interestadual, ou seja, a seguradora comprava a peça de um 
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atacadista em outra unidade da federação – o Rio Grande do Sul estava recebendo 

o ICMS.  

 

Com relação a questionamentos feitos previamente pela CPI sobre a 

possibilidade de o Estado estar tendo prejuízo milionário, porque as oficinas 

recebiam peças das seguradoras sem que isso fosse contabilizado pela oficina, 

disse que, com as informações analisadas até então, não havia elemento que 

comprovasse esse prejuízo. Disse que grande parte das operações (95%) estavam 

sujeitas à sistemática de substituição tributária, tendo já sido tributadas até o final 

da cadeia em operações anteriores. Havia ainda a tributação do diferencial de 

alíquota da Emenda Constitucional 87 em favor do Rio Grande do Sul na venda a 

consumidor final não contribuinte.  

 

Sobre as seguradoras deverem ser contribuintes do ICMS, por fornecerem 

peças com intuito comercial, disse que o entendimento da Receita Estadual era de 

que elas não eram contribuintes, pois não realizavam operações enquadradas como 

fato gerador do imposto discriminadas no Regulamento do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).  

 

Sobre eventual desrespeito das seguradoras ao art. 13 do Livro I do RICMS, 

por entregarem mercadoria em local diverso do documento fiscal, sendo 

responsável pelo imposto o transportador, disse que, pela análise das operações 

existentes, foram verificadas situações em que isso se confirmava, isto é, 

fornecedores emitiam nota fiscal de autopeças contra as seguradoras e as 

entregavam diretamente nas oficinas, com discriminação da situação nas 

informações complementares da nota. Para proceder desta maneira, a seguradora 

precisava solicitar Regime Especial à Receita. Disse que se houvesse operação com 

entrega em local diverso do discriminado na nota, sem regime especial, ocorria 

descumprimento de obrigação acessória, no entanto se a tributação estivesse 

correta, não havia ônus ao Estado.  
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Sobre eventuais falhas que pudessem ser corrigidas no dispositivo de ICMS 

estadual, disse que para evitar divergências de entendimento entre as diversas 

unidades da federação, a sugestão era que os setores interessados apresentassem 

proposta à Comissão Técnica Permanente do Confaz para que fossem 

uniformizados os procedimentos nas operações com sinistro veicular mediante 

convênio entre os estados.  

 

O Presidente disse ter entendido que a essência da questão estava em ser ou 

não contribuinte: São Paulo identificava as seguradoras como contribuintes, 

enquanto o Rio Grande do Sul identificava as seguradoras como consumidores 

finais. Referiu uma prática que ocorria de quando um veículo se acidentava as 

seguradoras o transferirem para São Paulo, isto é, um veículo comprado no Rio 

Grande do Sul, que só rodou no Rio Grande do Sul, sofria um acidente, o 

proprietário era indenizado, o veículo permanecia no estado, era colocado à venda 

em um leilão, mas a documentação era transferida para a seguradora em São Paulo. 

Disse que se calculassem de 5.000 a 10.000 veículos ao ano nessa situação, talvez 

se chegasse a uns cinco ou dez milhões de reais. Disse que a afirmação de que o 

Estado perdia milhões talvez se referisse a isso.  

 

O auditor afirmou que se a venda ocorria toda em São Paulo e apenas a 

entrega no Rio Grande do Sul, talvez o Estado pudesse legislar para que a 

seguradora realizasse a transferência para uma filial no Rio Grande do Sul, de 

modo que o Estado recebesse esse valor, mas declarou que não havia estimativa de 

quantas operações se davam dessa maneira.  

 

4.14.2 Arthur Maria Ferreira Neto – Professor da Escola de Direito da PUCRS 
 

Arthur Maria Ferreira Neto, Professor da Escola de Direito da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), comunicou que sua 

manifestação seria puramente técnico-jurídica, uma vez que não havia participado 

de audiências ou inspeções in loco. Disse que se via numa situação extremamente 
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curiosa e inédita, porque, além de professor universitário, como advogado que 

defendia o interesse dos contribuintes, era muito comum divergir da Receita 

Estadual e, ali, embora ainda fosse apresentar alguma divergência, estaria 

defendendo a tributação. Disse que possuía inúmeras questões de concordância 

com a Receita, como a de que se já tivesse ocorrido o recolhimento integral do 

tributo quando da primeira etapa da cadeia produtiva obviamente não se haveria de 

falar em incidência de ICMS em outras etapas.  

 

Afirmou, no entanto, que estabeleceria algumas premissas teóricas para 

verificar se não haveria uma operação econômica que pudesse ser enquadrada como 

operação de circulação de mercadoria tal como descrita na Constituição, uma 

operação intermediária que não estaria marcada pelo ICMS-ST. Disse que este era 

o ponto, isto é, não era só dizer que havia um regime de substituição tributária e, 

logo, tudo o que ocorresse depois já estaria marcado por essa forma de tributação.  

 

Disse que, em primeiro lugar, era preciso analisar a natureza própria dessa 

operação de transmissão de peças de um fabricante para a seguradora e para a 

oficina e, para tal, proporia alguns elementos conceituais. Disse que o segundo 

ponto de concordância integral – que, portanto, nem precisaria abordar – era em 

relação ao segundo tipo de operação, aquela em que a peça ia para a oficina. Disse 

que, obviamente, uma oficina mecânica, como contribuinte de ICMS, deveria arcar 

com o ICMS incidente nessa operação. Afirmou que, como professor de Direito 

Tributário, porém, não precisava se ater apenas à legislação, podia fazer uma 

análise comprometida com a Constituição no que dizia respeito à tributação do 

ICMS.  

 

Disse que o enfoque que adotaria era o de ver a operação econômica – já que 

havia uma operação econômica – entre a seguradora, que recebia peças e que 

depois, nas palavras do colega da Receita, de alguma maneira repassava-as à 

oficina. Disse que o importante era analisar como ela as repassava e se isso não se 

enquadrava num conceito constitucional de circulação de mercadorias. Questionou 
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como se definia essencialmente uma operação de circulação de mercadorias e 

respondeu que, em primeiro lugar, mercadoria era um bem móvel fungível, mas 

não qualquer bem móvel fungível, ou seja, que pudesse ser substituído por outro 

da mesma natureza, que seria objeto de qualificação como mercadoria. Disse que 

as autopeças eram bens móveis fungíveis, sem dúvida, então o primeiro critério 

estava atendido. O segundo critério era tentar qualificar a operação como uma 

atividade mercantil.  

 

Disse que, para ser considerado mercadoria, o bem tinha de ser um bem 

móvel fungível, com intuito de mercancia, de comércio. 

  

Disse que lhe chamou a atenção a fala do colega da Receita Estadual, que 

sustentou que a seguradora simplesmente fornecia peças sem intuito comercial. 

Disse que precisaria entender melhor por que não haveria esse intuito comercial, 

isto é, por que a seguradora, que participava ou que fazia uma triangulação da 

operação, estaria assumindo o ônus para si de intermediá-la sem qualquer ideia ou 

intuito de, de uma forma ou de outra, interferir na eficácia, na produtividade, na 

melhoria do produto ao seu consumidor final.  

 

Afirmou que, economicamente, falava-se em operação de comércio como 

sendo qualquer etapa de uma cadeia produtiva em que aquele que agia dentro dela 

queria interferir na sua eficiência. Portanto, a seguradora, de uma forma ou de 

outra, devia ter algum interesse – que, obviamente não lhe cabia ali especular – em 

participar dessa cadeia produtiva. Se tinha interesse em participar dessa cadeia 

produtiva, podia-se se presumir que ela realizava algum tipo de ato de comércio, 

até porque – como havia sido referido – havia uma transmissão de notas fiscais, 

mesmo que só para acompanhar a mercadoria, de um para outro. Havia ali, segundo 

disse, qualificação de uma operação no sentido jurídico, que era a transmissão de 

propriedade de um para outro.  
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Retomando as premissas necessárias a uma operação de circulação de 

mercadoria, disse que tinha de ser um bem móvel fungível, participar de uma cadeia 

produtiva de algum modo a querer afetar a sua eficiência, eficácia e produtividade 

e haver uma certa habitualidade nesses atos. Disse que, pelo que lhe havia sido 

descrito, havia esta habitualidade. Afirmou ainda que prevalecia, em matéria de 

ICMS, o princípio da autonomia de estabelecimento, ou seja, só porque o 

estabelecimento não era legalmente qualificado como ato de comércio não 

significava que se pudesse desqualificar essa natureza.  

 

Disse que levando em conta todos esses elementos teóricos de ICMS, tendo 

em vista grandes autores na área, como Roque Carrazza, era possível entender que 

havia uma lacuna na operação econômica que tinha “cor, gosto e cheiro de 

circulação de mercadoria”. Portanto, se havia todos esses elementos que qualificou 

como essenciais para uma operação de circulação de mercadoria, não poderia 

afirmar que, só porque a lei não o permitia, não poderia, neste momento, tributar. 

Disse que podia até haver uma lacuna legislativa, mas que, então, nesse caso, o 

objetivo talvez fosse o de corrigir a legislação estadual de modo a permitir a 

tributação.  

 

Afirmou que, examinando a Constituição, via dentro desse modo de 

triangulação uma autorização constitucional para se criar, via legislativa, essa 

forma de tributação. Afirmou que gostaria de ouvir a Receita Estadual sobre como 

que se desqualificava o intuito comercial das operações referidas. Perguntou se era 

pelo fato de a seguradora, ao adquirir uma peça – e reconhecia-se que ela o fazia 

– potencialmente não ter nenhum tipo de lucro nessa operação. Se era isso que 

qualificaria a ausência do intuito comercial. Refletiu, porém, que, se fosse assim, 

qualquer efetivo comerciante que praticasse uma operação a preço de custo, ou 

com prejuízo, estaria automaticamente dispensado do recolhimento do ICMS.  

 

Disse que, em termos de perda de arrecadação, a questão era ainda 

discutível, porque reconhecendo-se que a seguradora, afastado o impedimento 



155 
 

legal, realizava em cada uma das etapas o fato gerador do ICMS, haveria ainda de 

se pensar em termos da não cumulatividade. Ainda não se podia afirmar que havia 

uma perda arrecadatória, porque não se tinha como estimá-la, mas teoricamente 

havia esta possibilidade. Reafirmou que, dentro do seu escopo de análise, havia 

elementos teóricos, com base na Constituição, e não apenas na lei, para se 

identificar na operação intermediária do fabricante da autopeça e da seguradora 

que a adquiria para fornecê-la à oficina um fato gerador de ICMS. Sobre o tema da 

sonegação fiscal, disse que não havia elementos para afirmar que ocorria, porque 

não se podia presumir a existência de dolo, de uma intencionalidade de fraudar o 

fisco, mas poderia haver simplesmente uma perda de potencial arrecadatório, em 

tese.  

 

Respondendo a perguntas que lhe haviam sido feitas previamente pela CPI, 

disse a respeito da primeira – se podiam as seguradoras fornecer peças diretamente 

às oficinas para os veículos de segurados e terceiros, tendo em vista a disposição 

legal que proibia a sociedade seguradora de explorar os ramos do comércio e 

indústria – disse que, em tese, não; que se a lei não permitia o comércio, era óbvio 

que uma seguradora não poderia praticar tais atos; mas que também não valia o 

raciocínio a contrário senso, isto é, se aquele que não podia praticar atos de 

comércio viesse a praticá-los e, por causa disso, dissesse que não teria que pagar 

ICMS, isso seria certamente o melhor planejamento tributário possível, a pessoa 

se qualificaria como uma empresa prestadora de serviço e diria que não era 

contribuinte do ICMS.  

 

Sobre a segunda pergunta – se podiam as seguradoras fornecer peças de 

forma habitual, diretamente às oficinas, sem que houvesse emissão de notas fiscais 

– disse entender que não e que talvez houvesse uma irregularidade nessa forma de 

triangulação da operação. Sobre se estariam as oficinas dispensadas da emissão de 

nota fiscal das vendas de peças, disse que não e que já havia sido reconhecido que 

elas também eram contribuintes do ICMS, ressalvada a hipótese de se considerar o 

ICMS-ST, que pudesse ter já gerado essa arrecadação anterior.  
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Sobre se podiam as seguradoras fornecer peças de modo habitual e em grande 

volume, diretamente às oficinas de reparação, sem que para tanto possuíssem 

inscrição estadual, disse que, em tese, parecia compatível com a Constituição a 

estrutura adotada por São Paulo e não via nenhum problema em exigir uma 

inscrição estadual, superado o argumento formal anterior de que a lei não permitia 

que as seguradoras praticassem atos de comércio. Sobre se deveria ser realizado 

novo recolhimento de ICMS-ST para o Rio Grande do Sul, disse que não, pois a 

Substituição Tributária já permitia a apuração na fonte dessa operação econômica.  

Sobre se estaria o Estado do Rio Grande do Sul e a União deixando de arrecadar 

impostos relativos às operações de fornecimento de peças pelas seguradoras 

incumbidas de reparar o veículo do consumidor, disse que não se manifestaria sobre 

a União, mas que em relação ao ICMS, em tese, sim. Questionado sobre o Código 

de Defesa do Consumidor, disse que não tinha conhecimento técnico nessa área, 

mas que os colegas da PUC indicados para esclarecer essas dúvidas as 

encaminhariam por escrito. 

 

4.14.3 Luiz Inácio de Souza Sebenello – Conselheiro do CREA-RS 

 

Representando o CREA-RS, o engenheiro Luiz Inácio de Souza Sebenello 

disse que o conteúdo da Comissão ia bem ao encontro dos legítimos interesses do 

Conselho e da sociedade. Explicou que o CREA era um organismo fiscalizatório, 

regional, que se submetia a deliberações de um conselho federal, conforme previsto 

na Lei 5.194, de 1966. Disse que a área específica veicular de perícias e vistorias 

estava bem clara na lei, no art. 7º, alínea c, que delegava aos engenheiros essa 

atividade. Questionado sobre se os reguladores de sinistros, que eram contratados 

para avaliar, arbitrar e emitir laudos, inclusive orçamentos, em veículos segurados, 

deveriam por lei ter registro junto ao CREA, disse que havia várias reguladoras de 

sinistros com engenheiros, várias reguladoras de sinistro com engenheiros 

vinculados ao CREA e várias reguladoras de sinistro que exercitavam atividade de 

engenharia sem estarem habilitadas para tal.  
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Sobre o fato de a reguladora de sinistro ser paga pelas seguradoras e se isso 

poderia influenciar sua atividade, disse que o assunto era discutido pelo CREA, 

mas que a entidade enfrentava obstáculos para conseguir informações das 

empresas. Questionou até que ponto se podia ser um profissional liberal se era 

obrigado escrever o que o chefe mandava. Disse que, nos últimos anos, vinha 

trabalhando exclusivamente na área pericial e encontrava diversos pareceres que 

tinha de contrariar. Sentia que, muitas vezes, o empregado não tinha liberdade de 

escrever o que deveria.  

 

Sobre se os laudos que classificavam o tamanho da monta deveriam ser feitos 

por engenheiros, dada a responsabilidade que envolviam, podendo estar 

relacionados inclusive a práticas criminosas, conforme referiu o Presidente, disse 

que a pessoa mal-intencionada podia ser engenheiro ou qualquer outro profissional. 

Defendeu veementemente que as peças dos veículos fossem numeradas. Disse que 

havia muitas peças que na hora da recomposição deveriam ser rejeitadas, que via 

oficinas recuperando junta homocinética, rolamento, embreagem, algo que ele 

jamais aceitaria.  

 

Afirmou que o tema envolvia fatores como a educação do brasileiro, a má 

formação do motorista, a falta de conscientização do proprietário de automóvel ou 

motocicleta. Disse que considerava inadmissível, como engenheiro (civil, 

mecânico e de segurança do trabalho), que as autoescolas não tivessem um 

engenheiro de segurança para ministrar esse tema. Disse que a universalização das 

normas técnicas e procedimentos, a exigência de que tudo isso fosse seguido e a 

numeração de peças iriam contribuir fundamentalmente para a finalidade da 

comissão, que disse entender importantíssima. O Presidente Enio Bacci disse que 

eram sugestões que iriam acolher e incluir no relatório final. 

 

4.14.4 Cidice Hasselmann – Coordenadora Geral de Fiscalização e Conduta da SUSEP 
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A coordenadora-geral de Fiscalização de Conduta da Susep, Cidice 

Hasselmann, explicou que a Susep era uma autarquia, vinculada ao Ministério da 

Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, 

previdência complementar aberta, capitalização e resseguro. Afirmou que o órgão 

supervisionava o mercado de seguros e tinha como missão desenvolver esse 

mercado, assegurando a sua estabilidade e os direitos do consumidor. Mostrou um 

organograma das cinco diretorias: uma superintendente, outra administrativa e três 

finalísticas, entre as quais a Dicon, a qual pertencia, responsável pela supervisão 

de conduta.  

 

Disse que seguiam o modelo da Associação Internacional de Supervisores de 

Seguros, de princípios e diretrizes, e que o objetivo principal era o tratamento justo 

ao cliente. Disse que mantinham uma parceria muito forte com Ministério Público, 

Polícia Federal e Polícia Civil e recebiam muitas denúncias, que, quando não eram 

administrativas, eram encaminhadas a esses órgãos. Informou que o total de 

seguradoras eram 119 (cento e dezenove), das quais 27 (vinte e sete) com seguros 

de automóveis, segundo dados de 2017. Seguradoras que emitiram prêmio do ramo 

de automóvel do auto popular eram três.  

 

O Presidente referiu consulta pública sobre o seguro popular realizada em 

18 de dezembro de 2015. Perguntou se essa data, próxima ao Natal, não era 

inapropriada, ao que ela disse que não tinha informação sobre essa consulta. A 

coordenadora disse que a Susep recebia muitas denúncias de seguro-automóvel, 

mas não sobre esse problema de peças ou oficinas, especificamente. Disse não 

saber se isso se dava porque o consumidor ia ao Procon para esse tipo de denúncia 

ou se não reclamava ou desconhecia o que havia sido feito no seu veículo.  

 

Sobre se dizia respeito à Susep também esse tipo de denúncia, a 

coordenadora regional da Susep, Ludmila Rodrigues Fernandes Bitencourt, disse a 

autarquia estava ligada à questão do consumidor, mas que não havia 

regulamentação específica em relação a peças, disse que todo amparo se dava pelo 



159 
 

art. 21 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecia o emprego de 

componentes de reposição originais, adequados e novos. 

 

4.14.5 Ana Letícia M. de Souza – Coordenadora de Seguros – SUSEP 
 

O Presidente perguntou se as seguradoras podiam estabelecer nas suas 

apólices condições gerais, cláusulas que determinassem que o consumidor deveria 

arcar com diferenças entre o valor orçado e o valor final a ser cobrado pela oficina, 

ao que a coordenadora substituta de Seguros Patrimoniais, Ana Letícia Monnerat 

de Souza, disse que o Ministério Público já lhes havia feito consulta sobre esse 

tema e que responderam, na ocasião, com parecer da sua Procuradoria, condenando 

eventual prática das seguradoras em induzir ou criar mecanismos na vida prática 

que afastassem o direito de livre escolha do consumidor.   

 

Sobre o seguro popular, Ana Letícia afirmou que não havia estudo sobre 

eventual aumento da criminalidade decorrente da sua adoção, uma vez que peças 

usadas poderiam vir de desmanches ilegais, conforme referiu o Presidente. Disse 

que a questão das peças usadas era abrangida pela Lei 12.977/2014 e que não era 

a Susep que a regulamentava, mas que, no caso do auto popular, ele havia sido 

disposto pela resolução CNSP 336, de 2016, que frisava muito a questão da 

transparência para o consumidor, de ele saber o que estaria contratando. Disse que 

havia essa divisão de seguros: o seguro Auto Popular e o seguro tradicional, e a 

principal diferença era que o primeiro admitia a utilização de peças usadas.  

 

4.14.6 Ludmila Rodrigues Bitencourt – Coordenadora Regional da SUSEP no RS 
 

A respeito do Seguro Popular, Ludmila Rodrigues Fernandes Bitencourt, 

coordenadora regional da Susep, confirmou que o consumidor não teria o 

conhecimento técnico para saber o que eram itens de segurança e disse que isso 

não estava na regulamentação da Susep, mas na resolução do Contran, ao que o 

Presidente observou que, se um banco usado fosse colocado em um veículo e 
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quebrasse em uma viagem, isso comprometeria a segurança, embora não fosse um 

item de segurança.  

 

Ludmila disse entender que o propósito do seguro popular era que mais 

pessoas – que, hoje, não tinham acesso ao produto – passassem a tê-lo. Disse que 

a frota de carros não segurados era enorme, porque o preço do seguro era alto. 

 Ludmila observou que, de todo modo, o seguro tradicional, que era o que 

estava sendo investigado, não permitia utilização de peças usadas. O Presidente 

manifestou sua opinião contrária ao avanço dessa lei, ressaltando que era uma 

opinião sua, pessoal, não da CPI, e disse que iria encaminhar ao Congresso um 

pedido para que fosse revogada.  
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5. OS QUATRO PILARES DA INVESTIGAÇÃO 

 

De acordo com o modelo organizacional das investigações estabelecido pelo 

plano de trabalho, seguem nas subseções primárias, secundárias e terciárias deste 

capítulo as constatações e percepções do relator, assim como o levantamento de 

dados levantados pela assessoria da Comissão acerca de cada um dos assuntos 

abordados durante as oitivas e colheitas de depoimentos.  

 

5.1 ENSEJO À CRIMINALIDADE 

 

 Neste primeiro pilar, que deu início às oitivas da Comissão, foram apuradas 

denúncias de irregularidades que apontariam uma relação direta entre a venda de 

veículos salvados e os crescentes índices de criminalidade - mais precisamente, 

furto e roubo de veículos - que afligem o Rio Grande do Sul. Segundo relatos, 

veículos sinistrados, indenizados por perda total, seriam classificados de forma 

irregular, em suposto benefício das seguradoras, e posteriormente colocados à 

venda, em leilões, onde seriam adquiridos por criminosos interessados apenas na 

sua documentação. A suspeita inicial era de que muitos destes automóveis, 

comprados em leilão, serviriam para esquentar veículos receptados, ensejando, 

assim, o aumento da criminalidade. A prática restou parcialmente comprovada. 

Demonstrou-se, por dados numéricos, ampla participação de pessoas com 

passagem pela polícia no processo de aquisição desses bens. Constataram-se ainda 

graves omissões de órgãos públicos e irregularidades que, além de lesarem o 

consumidor, podem estar trazendo prejuízos milionários aos cofres públicos do 

Estado.  

 

 Para entender o modus operandi desta rede e identificar indícios de 

irregularidades na estrutura do processo, fatos estes que “ensejariam o aumento da 

criminalidade”, esta CPI procurou analisar a conjuntura a partir de uma linha do 

tempo estabelecida na seguinte ordem: 
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a. O sinistro e o respectivo registro do BOAT; 

b. A indenização integral do veículo; 

c. Classificação do dano, inclusão de bloqueio, transferência e venda; 

d. Perfil do comprador de salvado em leilão; 

e. Desbloqueio, transferência do veículo e limpeza de documentação; 

f. Acompanhamento do pós-venda. 

 

5.1.1 Sinistro e respectivo registro do BOAT 

 

Segundo a Resolução 544/15 do Conselho Nacional de Trânsito 

(CONTRAN), que estabelece a classificação de danos decorrentes de acidentes e 

os respectivos procedimentos para a regularização, transferência e baixa dos 

automóveis, todo veículo envolvido em acidente deveria ser avaliado pela 

autoridade de trânsito - ou seu agente - e ter seu dano classificado, primeiramente 

pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – (BOAT), seguido do 

respectivo Relatório de Avarias, que classifica o sinistro como dano de pequena 

monta, dano de média monta ou dano de grande monta, conforme pontuação 

computada nos anexos.  

 

Para melhor compreensão das classificações, o dano de pequena monta é 

aquele que afeta apenas um dos itens externos, mecânicos ou estruturais que 

constam no formulário de classificação de danos para veículos sinistrados, mas 

que, quando substituídos ou recuperados, possibilitam que o veículo volte a 

circular sem que haja a necessidade de uma vistoria veicular para liberação.    

 

Já os danos de média monta referem-se a estragos de maior gravidade (entre 

2 e 6 itens avariados no formulário de classificação de danos para veículos 

sinistrados), que geram o bloqueio da documentação do veículo e o 

condicionamento do seu retorno a circulação à realização de inspeção de segurança 

veicular – na qual se faz necessária a apresentação das notas fiscais das peças 
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utilizadas no conserto -  e a obtenção do Certificado de Segurança Veicular (CSV), 

conforme o Art. 2º da Resolução 297 do CONTRAN.  

 

Por fim, os danos de grande monta são aqueles que envolvem mais de 6 itens 

avariados, segundo o formulário de classificação de danos para veículos 

sinistrados, e que, por conta disso, retiram o veículo de circulação, de forma 

permanente, tendo em vista a irrecuperabilidade do bem.  De acordo com a 

legislação em vigor, esses veículos, também chamados de “sucatas”, só podem ser 

vendidos aos Centros de Desmanche Veicular (CDVs) credenciados ao DETRAN, 

mediante o recorte do chassi. 

 

Dito isso, é importante frisar que, se estes boletins de ocorrência (BOAT) 

fossem efetivamente preenchidos pelas autoridades de trânsito, conforme 

determina a legislação, certamente se preveniria uma série de problemas futuros 

que, não raro, acabam por lesar consumidores e, inclusive, fomentar a 

criminalidade.  Nos depoimentos prestados à CPI, representantes da Brigada 

Militar e da EPTC deixaram claro que o cumprimento desta resolução é 

praticamente inexistente por parte das autoridades de trânsito municipais e 

estadual, sendo cumprida apenas pela Polícia Rodoviária Federal. 

 

Segundo o depoimento de Fábio Berwanger Juliano, diretor de operações 

da EPTC, a norma estabelecida pela Resolução 544/15 não é cumprida nem em 

Porto Alegre, nem em qualquer outro município do Estado. Sua justificativa é a de 

que a EPTC não teria condições de dar conta desta demanda, em razão da falta de 

treinamento da equipe e da volumosa demanda na capital.  O diretor afirmou que a 

Resolução 544/15 passou aos órgãos de trânsito uma responsabilidade, que, em 

tese, diria respeito apenas ao mundo privado – o que foi veemente rechaçado pelo 

presidente da Comissão, deputado Enio Bacci. Segundo o diretor, que demonstrou, 

de forma clara, o desconforto que esta Resolução gera à categoria, acabou se 

transferindo para o poder público uma obrigação que lhes causa grande temor. 

Juliano disse que não é de hoje que a categoria discute o assunto e que não é “à 
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toa” que nenhum município coloque em prática esta Resolução. Para ele, esta carga 

de responsabilidade geraria mais uma fonte de problemas para os atendimentos que 

a equipe realiza todos os dias. Uma opinião totalmente repelida pela Polícia 

Rodoviária Federal, que, entendendo a gravidade dos fatos e a necessidade de se 

colocar em prática a Resolução 544/15 – por meio do preenchimento do BOAT, no 

momento do acidente – já capacitou 730 policiais, só no último ano, e registrou 

99% dos acidentes ocorridos em rodovias federais no Rio Grande do Sul, conforme 

relatório minucioso encaminhado a esta Comissão. 

  

Diante deste cenário, conclui-se que acidentes envolvendo a frota não 

segurada (80%), ocorridos em locais diversos das rodovias federais, em geral, não 

têm suas montas devidamente registradas no momento em que se dão. Já em relação 

à frota segurada (20%), ficou evidente que, em casos de acidentes, os automóveis 

só recebem a classificação de sinistro quando o consumidor é indenizado por perda 

total e a seguradora necessita transferir o bem para o seu nome.  

 

Esta omissão das autoridades de trânsito, que facilita a atuação da 

criminalidade, visto que um automóvel sinistrado, sem o devido bloqueio da 

documentação, é matéria prima nas mãos de criminosos, também lesa o 

consumidor, posto que, muitas vezes, ao comprar um veículo seminovo, ele é 

enganado, vindo a descobrir, tardiamente, que o mesmo fora salvado de sinistro. 

Foi uma constatação desta CPI, que teve acesso a dezenas de milhares de processos 

por danos morais, movidos por consumidores que se sentiram lesados ao 

descobrirem a procedência e o histórico nebuloso de seus automóveis. Ao tentarem 

fazer a cobertura do bem, eles obtêm uma negativa das seguradoras que, ao 

contrário deles, possuem conhecimento do histórico do veículo. Estes casos 

certamente seriam reduzidos se as autoridades de trânsito cumprissem à risca a 

orientação geral do CONTRAN.  

 

5.1.2 A indenização integral do veículo  
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Outro questionamento levantado durante as oitivas da CPI diz respeito à 

classificação intitulada “perda total/indenização integral”, que é orientada pela 

Circular SUSEP nº 269. Sabe-se que, via de regra, todo carro segurado que sofre 

um acidente de trânsito é encaminhado a uma oficina da rede credenciada para 

análise e orçamentação do veículo.  Orçamentos de consertos que superem os 75% 

do valor (FIPE) do automóvel, automaticamente, geram a indenização integral ao 

consumidor. No entanto, considerando que o critério utilizado pelas seguradoras 

para estabelecer esta definição é exclusivamente econômico, não compensando a 

elas a recuperação deste veículo, e que essas mesmas seguradoras conseguem pagar 

um baixíssimo valor de mercado por hora de trabalho e os melhores preços na 

compra de peças, questiona-se: por qual razão compensaria a um terceiro a compra 

de um veículo sinistrado “perda total” cujo valor de conserto é financeiramente 

inviável à seguradora? Seria este viável ao consumidor? Eis uma lógica 

visivelmente comprometida.   

 

Para o delegado Jair Ortiz, titular da 3ª Delegacia de Investigação sobre 

Desmanches Delituosos da Polícia Civil de São Paulo, existe uma relação direta 

entre a venda de salvados e o fomento à criminalidade. Seu inquérito, instaurado 

há quase dois anos, aponta que a documentação do carro comprado em leilão, 

quando em posse de criminosos, tem servido para fomentar o roubo ou furto de um 

veículo idêntico, que utilizará elementos de identificação do veículo salvado, para 

circular livremente. Conforme o delegado, este carro, ao ser parado numa blitz, 

não apresentará nenhuma irregularidade.  

 

JAIR ORTIZ - Esse carro vai ser parado numa blitz policial – por exemplo, 
vamos colocar aí um Gol 2013, intacto, sem nenhum problema. Documentação, 
por favor. Aqui está a documentação. Qual motivo tem o policial para fazer uma 
análise daquele veículo, senão olhando para a sua placa, para os seus vidros e tal, 
tudo com aquela documentação?  

 

 

Ortiz diz ainda que, se um veículo for indenizado integralmente pela 

seguradora, não há justificativa para que ele volte a circular. Se a seguradora o 

indenizou é, justamente, porque o veículo é técnica ou financeiramente 
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irrecuperável e a única forma de viabilizar esta recuperação seria pelo uso de peças 

de procedência duvidosa. Uma opinião que é compartilhada pelo promotor de 

justiça criminal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo 

Herbstrith, que foi enfático ao dizer que a indústria do acidente de trânsito 

retroalimenta o crime organizado e que a solução para este problema começaria 

com o treinamento dos agentes de trânsito para registrarem o BOAT no local do 

acidente.  

 

5.1.3 Classificação, inclusão do bloqueio, transferência e venda 
 

Duas das hipóteses levantadas pela comissão, no início dos trabalhos, foram 

as de que veículos sinistrados, leiloados pelo Pestana, em Nova Santa Rita (RS), 

seriam transferidos a terceiros sem que constasse no campo “observações” do CRV 

sua devida classificação de monta; e que as seguradoras veiculares estariam 

enviando para o Rio Grande do Sul, para serem leiloados aqui, salvados oriundos 

de outros Estados, principalmente de São Paulo. No decorrer das oitivas, ambas as 

suspeitas foram desconsideradas, mas os esclarecimentos prestados pela 

corregedoria do DETRAN (RS) e pelas leiloeiras Liliamar Parmeggiani Pestana e 

Liliane Virgínia Parmeggiani suscitaram outras considerações. 

 

De acordo com o depoimento das leiloeiras, grande parte dos veículos 

sinistrados, recolhidos ao pátio do leilão, chegam ao local sem que haja qualquer 

registro de classificação oficial por parte das autoridades de trânsito. Excetuando-

se aqueles oriundos de acidentes ocorridos em rodovias federais, os demais teriam 

seus relatórios de avarias realizados no próprio depósito, por três empresas 

credenciadas ao DETRAN (SP), Plenaver, Plena Visão e Perícia Legal. Essas 

empresas, prestadoras de serviço às seguradoras, seriam responsáveis pelas 

vistorias e pelo encaminhamento dos dados para inclusão dos bloqueios nos 

cadastros dos veículos.  Segundo as leiloeiras, após a vistoria, todos os automóveis 

seriam transferidos para o nome das seguradoras, com sede em São Paulo, e 

posteriormente, disponibilizados à venda pelo leilão. Como os veículos não saem 
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do estado, o fato chamou a atenção da CPI, dado o elevado volume financeiro pago 

ao Estado de São Paulo, em razão das transferências veiculares que ultrapassam os 

R$ 5 milhões, todos os anos. Assim, para questionar a legalidade destas 

transferências, a Comissão recorreu à corregedoria do DETRAN (RS), que 

apresentou os esclarecimentos a seguir: 

 

Sabe-se que a Resolução 544/15 prevê, em seu art. 2º, § 6º, que veículos 

indenizados integralmente que não tenham sido objeto de relatório de avarias pela 

autoridade policial devem ter seus danos classificados no momento da 

transferência para o nome da seguradora, conforme regulamentação do órgão 

executivo de trânsito de cada Estado. No entanto, é importante ressaltar que o 

Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 22, que compete aos órgãos 

executivos de trânsito dos Estados, no âmbito da sua circunscrição, vistoriar 

veículos e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas 

na legislação de trânsito.  

 

Como já mencionado, um dos requisitos para a transferência de propriedade 

é a realização de vistoria. Se o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 22, prevê 

que, para a realização de vistoria, deve ser observada a circunscrição de cada órgão 

executivo de trânsito, e a Resolução 544/15 traz previsão semelhante, informando 

ainda que, excepcionalmente, pode ser feita vistoria em outro município, desde que 

vinculado ao mesmo órgão executivo de trânsito, entende-se que a vistoria para 

transferência deva ser realizada no estado em que ocorrerá o registro. Ou seja, se 

o domicílio da companhia seguradora é São Paulo e o veículo indenizado está sendo 

transferido para aquele estado, a vistoria precisa ser realizada lá. No entanto, 

considerando que esta ação ficaria prejudicada, já que os veículos estão no Rio 

Grande do Sul e que não há previsão legal permitindo que vistoriadores de outros 

estados realizem vistorias fora da sua circunscrição, tendo em vista que o DETRAN 

(RS) tem empresas credenciadas para executar tal serviço, então é necessário que 

se cumpra a Resolução.  
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Dito isso, é importante salientar que, no entendimento da Corregedoria-

Geral do DETRAN/RS, o DETRAN/SP está permitindo que empresas particulares, 

credenciadas a ele, ajam de forma irregular, ao realizarem suas vistorias no âmbito 

do RS. Uma prática ilegal, que, nos últimos 5 anos, já trouxe mais de R$ 25 milhões 

em prejuízos aos cofres públicos do Estado, considerando apenas o valor médio 

das taxas de transferência versus o número médio de veículos transferidos (15 mil), 

anualmente. 

 

Segundo o DETRAN/RS, não há como impedir que veículos sejam 

transferidos para outros estados, porém, caso seja esse o interesse das seguradoras, 

a legislação deve ser obedecida e as vistorias realizadas no local em que será 

efetivado o respectivo registro. Desta forma, como o deslocamento dos veículos 

sinistrados é inviável às seguradoras, o recomendável seria que as empresas se 

adaptassem à regra, transferindo os veículos sinistrados para os CNPJs de suas 

respectivas filiais no Rio Grande do Sul. Uma sugestão que, segundo as leiloeiras 

Parmeggiani, é do interesse não apenas do leilão, já que seus clientes precisam 

fazer uma peregrinação para transferirem os carros de volta ao estado, como 

também ao Governo do RS.  

 

5.1.4 O perfil do comprador de carro salvado em leilão 

 

Uma das afirmações mais contundentes do delegado Jair Ortiz, em 

depoimento à CPI, foi a confirmação de que um percentual elevado de compradores 

de carros em leilão no estado de São Paulo possuiria passagem pela polícia por 

crimes graves como receptação, adulteração e furto e roubo de veículos. Diante 

desta afirmação categórica, a CPI resolveu traçar um paralelo similar, analisando 

minuciosamente o perfil dos compradores de carros em leilão no RS a partir de 

uma amostra significativa.  Para fundamentar esta pesquisa, foi solicitado à Pestana 

Leilões um relatório de vendas correspondente ao período de agosto a dezembro 

de 2017. Os dados apresentados totalizaram 6.688 veículos, sendo que 2.365 deles 

foram classificados como sucatas – adquiridos apenas por CDVs – e 4.323 foram 
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classificados como pequena e média monta, que, em tese, podem ser comprados 

por qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica. De posse desse relatório, a 

pesquisa elegeu como prioridade os arrematantes e faturantes de veículos com 

documentação, pois estes seriam os preferidos do público criminoso. Assim, 

considerando que diversos arrematantes e faturantes se repetem, pois adquirem 

mais de um veículo, restaram 3.500 nomes a serem consultados. Como muitos deles 

são pessoas jurídicas ou oriundos de outros estados da federação, foram 

efetivamente pesquisados, no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública 

do Rio Grande do Sul, pelo Sistema Consultas Integradas, 1.447 nomes, uma 

amostragem estatística de quase 50%.  

 

 A pesquisa buscou averiguar quantos dos compradores (arrematantes e 

faturantes) possuíam registros de ocorrência na Polícia Civil como acusado, 

suspeito, autor ou indiciado em crimes específicos. Para isso, foram considerados 

apenas crimes graves, sobretudo aqueles relacionados a veículos. Os tipos penais 

considerados foram roubo de veículo, furto de veículo, furto em veículo, 

receptação de veículo, adulteração de veículo e roubo a banco. Além desses, 

também foram considerados os crimes de receptação, extorsão, falsificações e 

estelionato, mas somente aqueles que apresentassem ligação direta com a palavra 

veículo. 

 

Dos 1.447 nomes consultados, 14,03% deles, isto é, 178, apresentaram 

registros por crimes graves. Entre as ocorrências mais comuns, foram identificadas 

a adulteração veicular (20,6%) e a receptação de veículos (19,3%). Dados inéditos 

e reveladores que urgem por uma investigação mais acurada por parte do Ministério 

Público do RS. Quem sabe, surge aí o fio do novelo que ajudará a Policia Civil a 

descobrir o paradeiro de alguns dos mais de 3.000 veículos não recuperados a cada 

ano, só na capital. Um percentual que, segundo o depoimento do delegado Marco 

Guns, corresponde a 40% dos veículos furtados ou roubados, que, infelizmente, 

desaparecem, sem que haja qualquer pista de suas localizações.   
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5.1.5 Desbloqueio, transferência e limpeza de documentação 

 

Outro indício de irregularidade apurado por esta CPI foi a chamada limpeza 

de documentação de veículos sinistrados comprados em leilão.  

Com o propósito de se apurar a hipótese de que estaria havendo uma limpeza 

na documentação de parte dos veículos sinistrados, foi encaminhada ao 

DETRAN/RS uma lista de 145 veículos comprados por pessoas com passagem pela 

polícia. Note-se que há uma diferença de 33 unidades entre os 178 nomes com 

passagens, isto porque, em oito casos, tanto arrematante, quanto faturante 

possuíam passagem, gerando oito veículos em duplicidade, e 25 dos veículos 

comprados eram pequenas montas, logo não deviam possuir restrições em sistema 

algum.  

 

Foram feitas consultas nos sistemas possíveis, para verificar se esses 

veículos, em caso de grande monta/sucata, estavam com a devida baixa no sistema, 

conforme Art. 8 da Resolução 544 do Contran e conforme o CTB, e, em caso de 

média monta, se estavam com a observação “Restrição” no sistema, caso não 

tivessem sido consertados, e, caso tivessem sido consertados, se constava no 

sistema a observação “Veículo Sinistrado”, como estipulado na Resolução 544 do 

Contran, no seu Art. 7, Inc. IV, § 2°, 3° e 4°. 

 

As informações dos veículos foram consultadas nos seguintes sistemas: 

 

DETRAN/RS – Sistema do DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul 

BIN – Base de Índice Nacional, alimentado pelos DETRANs Estaduais 

Sites dos DETRANs de outros Estados 

SisCVS – Sistema do DENATRAN onde deve constar o Certificado de 

Segurança Veicular – CSV, documento emitido após conserto e vistoria do veículo. 
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Há algumas considerações a serem feitas acerca do processo regular de 

registro de monta, especificamente desses veículos analisados, e também 

considerações acerca dos referidos sistemas de consulta. 

 

É configurada perda total no veículo segurado de um consumidor quando o 

conserto do auto custar mais de 75% do seu valor. É um critério puramente 

econômico. O consumidor é indenizado, e então o veículo, que já está em posse da 

seguradora, é encaminhado ao pátio do leilão. No pátio, empresas credenciadas ao 

DETRAN/SP, a serviço das seguradoras, fazem dois tipos de vistorias no veículo. 

A primeira é o laudo de avaria para classificação da monta (pequena, média ou 

grande), mediante a Resolução 544 do CONTRAN, a qual tem um critério técnico, 

baseado em danos em itens estruturais do veículo. A segunda é a vistoria para 

emitir o laudo ECV, documento necessário para fazer a transferência junto ao 

DETRAN/SP. Ambas são encaminhadas ao DETRAN/SP.  

 

Segundo o DETRAN/RS, a emissão do laudo ECV é de competência 

territorial. Sendo assim, essa prática do DETRAN/SP em território gaúcho seria 

irregular, pois este estaria invadindo uma competência do DETRAN/RS. Feitas as 

vistorias e comunicadas ao DETRAN/SP, o veículo passa para o nome da 

seguradora e fica com restrição de circulação, quando média monta e é baixado, 

quando grande monta. Quando pequena, não há nenhum tipo de registro.  

 

Importante ressaltar que, no Rio Grande do Sul, todo veículo segurado, 

quando tem sua perda total decretada, uma vez encaminhado ao pátio para leilão, 

tem a sua monta classificada, o laudo ECV emitido e o seu registro transferido para 

São Paulo, seja ele pequena, média ou grande monta, pois as seguradoras informam 

um endereço de São Paulo, por isso a vistoria é comunicada ao DETRAN/SP, 

passando-se então o registro do veículo para aquele estado. 

 

Neste momento, o registro de novas alterações do veículo passa a não ser 

mais incluído no sistema do DETRAN/RS, nem mesmo sua monta fica registrada 
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no sistema do Rio Grande do Sul, apenas passa a constar que o auto foi transferido 

para outra UF. Isto ocorre porque os sistemas dos DETRANs estaduais não são 

integrados. O DETRAN/SP gera uma comunicação na BIN - Base de Índice 

Nacional, na qual passa a constar a restrição de circulação, quando média monta, 

e apenas enquanto o veículo não é consertado. Quando grande monta, passa a 

constar na BIN a baixa do veículo, que passa a ser considerado sucata.  

 

As sucatas só podem ser compradas no leilão por pessoas jurídicas, isto é, 

desmanches, pois apenas suas peças são aproveitadas. Os veículos média monta 

são arrematados tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, e, em tese, são 

passíveis de conserto. No caso de média monta, uma vez arrematada, é feita uma 

comunicação de venda ao DETRAN/SP, mas o veículo não pode ser transferido da 

seguradora para outra pessoa. Para ser transferido e ter sua restrição à circulação 

retirada, este deve passar por duas vistorias. A primeira é a vistoria de segurança, 

feita em um centro de inspeção veicular, onde deve ser apresentado o veículo com 

notas fiscais das peças usadas para o conserto e então, se tudo estiver correto nos 

aspectos de segurança, é emitido o CSV - Certificado de Segurança Veicular, que 

possui uma numeração, a qual fica registrada no sistema SisCSV. A segunda é a 

vistoria para transferência, no Centro de Registro de Veículos Automotores, o 

CRVA, onde se confere documentação, numerações e itens obrigatórios. Só após 

estas duas vistorias é retirada da BIN a restrição, mas, conforme Art. 7, §2 da 

Resolução 544, deve permanecer o aviso de sinistralidade, assim como deve passar 

a constar no sistema do DETRAN a observação de que este sofreu um sinistro e foi 

recuperado, bem como o número do CSV. 

 

 

Etapas na vida de um veículo salvado 
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Nesse processo entre o conserto do veículo, suas vistorias para liberação/ 

transferência e o devido registro no DETRAN da UF onde o veículo foi 

apresentado, constatou-se que, muitas vezes, há uma limpeza da monta do veículo. 

Isto é, de alguma maneira, depois de reparado, o veículo passa a rodar sem a 

informação de sinistralidade nos sistemas. 

 

VEÍCULO 
SEGURADO 

SINISTRO 
VEÍCULO 

PERDA TOTAL 

 
INDENIZAÇÃO 

VEÍCULO 
NO PÁTIO  

VEÍCULO 
SALVADO 

 VENDA 

VEÍCULO 
GRANDE MONTA 

VEÍCULO 
MEDIA MONTA 

Critério Econômico 

Posse da Seguradora  Transferido p/ Seguradora 

em São Paulo 

Critério técnico 

Baixado na BIN  

Registro DETRAN SP 

CONSERTO 
VEÍCULO 

VISTORIADO 
 TRANSFERIDO 

P/ PESSOA 

Retirada restrição 

na BIN 

DESMANCHADO 
PEÇAS 

VENDIDAS Posse do Desmanche 

VEÍCULO 
RODANDO 

Registro de Sinistrado 

no DETRAN,  

nos documentos do auto 

e na BIN 

CLASSIFICAÇÃO 

DE MONTA E 

LAUDO ECV 
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Há uma certa dificuldade em se constatar a limpeza da monta em alguns 

estados, visto que não se tem acesso ao sistema interno dos DETRANs de outros 

estados. Pelo site de cada DETRAN, é possível fazer essa consulta, porém não se 

sabe exatamente se todos os sites disponibilizam a informação de restrição à 

circulação ou sinistralidade ou se o site é devidamente atualizado. No caso de São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná, constatou-se que os sites dos DETRANs 

informam se a circulação do veículo está restrita ou se ele é um 

sinistrado/recuperado. Informam também, muitas vezes, o número do CSV. 

 

Contudo, deve ser ressaltado que no sistema SisCSV deve constar o número 

da vistoria de segurança, a qual, juntamente com a vistoria de transferência, 

habilita a transferência do veículo do nome da seguradora para outra pessoa e o 

libera da restrição de circulação. Portanto, se o veículo está registrado em outro 

estado, significa que ele saiu do nome da seguradora em São Paulo, passou ou 

deveria ter passado pelas vistorias obrigatórias e deve ter o número de CSV no 

SisCSV.  

 

Referente à consulta dos 145 veículos citada inicialmente e feita pelo 

DETRAN/RS, nos referidos sistemas, lembrando que todos os veículos passaram 

por São Paulo, constatou-se o seguinte: 

 

ESTADO DE REGISTRO ATUAL 

RS SP MG PR SC RJ 

71 46 13 8 5 2 

 

Conforme a tabela acima, 71 veículos retornaram para o Rio Grande do Sul, 

em tese, reparados, e não mais no nome das seguradoras; 46 seguem em São Paulo, 

reparados ou não reparados, os não reparados ainda no nome das seguradoras. Nos 

demais estados (ver a tabela) todos, em tese, estão reparados e não mais no nome 

das seguradoras. Isto porque esses veículos já estão vendidos, os compradores já 

detêm a sua posse e só os retiram do nome da seguradora mediante conserto e 
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transferência. Enquanto isso não é feito, os carros são mantidos no nome das 

seguradoras em São Paulo. Portanto, uma vez que o registro sai de São Paulo e vai 

para outra UF, está-se falando de veículos reparados, os quais devem conter as 

observações. 

 

Rio Grande do Sul - 71 veículos reparados. 

 

 Sobre os registros de monta e observações que devem constar no sistema e 

no documento do veículo: 

 

SINISTRO e CSV 

NÃO SIM 

21 50* 

*4 veículos apresentam 
irregularidades no número do CSV 

 

 

Como demonstra a tabela, no Rio Grande do Sul, 21 veículos média monta 

estão sem a devida observação de que foram sinistrados e não possuem o CSV – 

Certificado de Vistoria Veicular. Isso representa um risco à segurança no trânsito 

e quem comprar um veículo desses estará sendo enganado. 

  

Demais Estados 

São Paulo - 46 veículos, sendo 6 grande monta/sucata 

RECUPERADOS NÃO TRANSFERIDOS SUCATAS 

13 27 6 

SINISTRO e CSV RESTRIÇÃO BAIXADOS 
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NÃO SIM* NÃO SIM* NÃO SIM 

0 13 0 27 0 6 

*Apesar de terem o sinistro no 
site do DETRAN/SP, não têm o 

número do CSV 

*4 veículos não cadastrados no 
site do DETRAN/SP com restrição, 
mas na BIN possuem a restrição 

Nenhuma 
observação 

 

 No que diz respeito aos devidos registros nos possíveis sistemas, pode-se 

dizer que o Estado de São Paulo apresenta os melhores resultados, com ressalva 

apenas quanto ao número do CSV, que não se encontrou no site do DETRAN/SP. 

Quando o veículo não é do Rio Grande do Sul, só é possível a consulta do CSV no 

SisCSV com a numeração deste. Também há uma ressalva em quatro veículos ainda 

não transferidos, media monta, que não possuem restrição no site, mas possuem na 

BIN. 

 

Minas Gerais - 13 veículos reparados 

 

SINISTRO e CSV 

NÃO SIM 

13* 0 

*Não se sabe se na consulta no site do DETRAN/MG constam os sinistros. 
Nos sites do RS, PR e SP, quando há sinistro, consta. 

 

 

 Referente a Minas Gerais, há fundadas suspeitas de limpezas de monta. Uma 

vez que, em pelo menos outros quatro grandes estados da federação, é 

disponibilizada nos sites dos respectivos DETRANs a consulta à situação do 

veículo, incluindo se este passou por sinistro. 
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Paraná - 8 veículos 

RECUPERADOS NÃO TRANSFERIDOS* SEM REGISTRO 

4 3 1 

SINISTRO e CSV RESTRIÇÃO 

*Não há qualquer 
restrição, seja BIN ou 

site DETRAN - 

NÃO SIM* NÃO SIM 

0 4 0 3 

*Registro de sinistro no site 
DETRAN/PR com o número 
do CSV 

*Não deveria haver restrição na BIN, 
visto que foram transferidos para outra 
UF, logo, em tese, consertados 

 

 Quanto aos dados obtidos sobre o Paraná, é estranho que haja três veículos 

supostamente ainda não transferidos e com restrições na BIN. Isso porque, quando 

o auto é reparado, essa restrição sai da BIN e, concomitantemente, só pode ser 

transferido para outra UF quando é reparado. Logo, segundo o cruzamento de dados 

da BIN com o site do DETRAN/PR, deduzimos que existem veículos não reparados 

transferidos de São Paulo para o Paraná. Além desses, há também um veículo média 

monta que não possui restrição à circulação na BIN, tampouco no site do 

DETRAN/PR, no qual consta “Veículo em Circulação”, sem o devido CSV, o qual 

foi encontrado no site nos quatro casos apontados na tabela. 

 

Santa Catarina – 5 veículos 

SINISTRO e CSV 

NÃO SIM 

5* 0 

*Não se sabe se na consulta no site do DETRAN/SC constam os sinistros. 
Nos sites do RS, PR e SP, quando há sinistro, consta. 

 

 Semelhantemente a Minas Gerais, deve se apurar se em Santa Catarina está 

ocorrendo limpeza de monta. Pois no site desta UF, quando consultado um veículo 

pela placa e pelo Renavam, são disponibilizados todos os dados técnicos do auto, 
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até mesmo nome completo e CPF do proprietário atual e nome completo do 

proprietário anterior, além de multas e débitos do veículo, contudo, não consta 

nenhum registro sobre a monta ou a recuperação do auto. 

 

Rio de Janeiro – 2 veículos 

SINISTRO e CSV 

NÃO SIM 

2* 0 

*Não se sabe se na consulta no site do DETRAN RJ constam os sinistros. 
Nos sites do RS, PR e SP, quando há sinistro, consta. 

 

 Assim como nos sites de Minas Gerais e Santa Catarina, não consta no site 

do DETRAN/RJ comunicação de sinistro. Contudo, há uma foto do espelho dos 

veículos, nos quais o campo das observações, onde deve constar o aviso de sinistro, 

está em branco. Fato este também suspeito. Segue uma foto para exemplificar: 
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Limpeza de monta no Rio Grande do Sul 

 Referente aos 21 casos de limpeza de monta no Rio Grande do Sul apontados 

por esta CPI, o DETRAN fez algumas considerações. Informou que para a 

transferência de um município de outra UF para o RS o proprietário deve se dirigir 

a um CRVA - Centro de Registro de Veículos Automotores e, mediante apresentação 

do CRV do veículo, documentos do proprietário como RG, CPF e comprovante de 

residência, além da vistoria de identificação, pagamento de taxas e substituição da 

tarjeta e lacre, terá o veículo transferido.  

 

Informou ainda que o CRVA se baseia no documento apresentado pelo 

proprietário, o CRV, para fazer a transferência do auto, e nos últimos dados 

cadastrados na BIN. Tanto o documento, como últimas informações na BIN são 

advindos do último estado no qual o veículo foi registrado. Portanto, se o CRV 

apresentado e a BIN não tiver as devidas observações ou tiver alterações indevidas, 

estas serão incorporadas ao prontuário do veículo no RS. 

 

 Dos 21 veículos que sofreram limpeza de documentação, o DETRAN apurou 

até o momento 10 casos em que os documentos apresentados nos CRVAs estavam 

sem as devidas observações. Isso significa que a BIN desses autos também estava 

alterada, pois quando são inseridos os dados do documento apresentado no sistema 

do DETRAN/RS, este cruza com os dados da BIN e quando há divergência a 

transferência é bloqueada. 

 

 O DETRAN/RS obteve a foto dos 10 CRVs apresentados advindos de outros 

estados. Como se nota, o campo observações está em branco. É nele que deve 

constar o N° CSV (vistoria de segurança) e a observação veículo 

sinistrado/recuperado. 
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 A seguir, uma tabela que demonstra de qual estado e município vieram os 

veículos, quem era o proprietário na ocasião da transferência e quem é o 

proprietário atual. 

 

ESTADO E 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 

MUNICÍPIO 

ATUAL NO RS 
PLACA 

PROPRIETÁRIO 

TRANSFERENCIA 

PROPRIETÁRIO 

ATUAL 

MG – RIO PIRACICABA 
NOVO 

HAMBURGO 
ITM7054 

OCIEL FRITZ 

QUEIROZ 

OCIEL FRITZ 

QUEIROZ 

MG – RIO PIRACICABA PORTO ALEGRE IPJ2145 

ANDRE 

SCHMOELLER 

DE OLIVEIRA 

JONAS ATAIDE 

PACHECO PIZARRO 

MG – JOAO MONLEVADE 
NOVO 

HAMBURGO 
IXG7967 

ADEMIR DE 

MOURA PINHEIRO 

TAINARA DE 

ASSUMPCAO 

MG – SÃO JOSE DO 

GUAIBAL 
GRAVATAI IXS3447 

DEJAIR SILVA 

DA ROCHA 

LEONARDO AIRES 

DE FREITAS 

MG - BACAIUVA CANOAS MIG8398 
ANDRE GRAVE 

VARGAS 

SHALOW VEICULOS 

LTDA 

MG - GUARACIAMA ROCA SALES AXE4862 
LOURDES 

DELABONA 

LOURDES 

DELABONA 

MG – BELA VISTA DE 

MINAS 
GUAIBA IVB2015 

ERENI ANTONIO 

ZAFFARI 

JORGE COELHO 

DE VARGAS 

MG – ENGENEIRO 

NAVARRO 
CATUIPE IYY0056 

CARLOS RICARDO 

ARAUJO LOMBARDO 

CARLOS RICARDO 

ARAUJO LOMBARDO 
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PA - CAPANEMA INDEPENDENCIA OPJ8749 
SANDRO ROBERTO 

DE SOUZA SANTOS 

 IRINEU 

SCHENKEL BENEDIX 

SP – SÃO PAULO CANOAS IVB1721 PORTO SEGURO 
RENATA DE 

ABREU SILVA 

 

Da tabela depreende-se que oito veículos são advindos de Minas Gerais. Cabe 

salientar que todos esses veículos foram comprados por indivíduos com passagem 

e, conforme exposto na tabela mais acima sobre o estado de Minas Gerais, no site 

do DETRAN/MG nenhum dos veículos possui as devidas observações.  

 

Isso demonstra que está havendo uma limpeza pelo estado de Minas Gerais, 

onde esses compradores arrematam o veículo no leilão do Pestana no RS, com a 

documentação registrada em SP, em nome das seguradoras, transferem os veículos 

para MG, onde a monta some do sistema, e então retornam para o RS.  

 

Quase todos os veículos já passaram para outras pessoas e muitos para mais 

de uma pessoa. No caso do veículo advindo do Pará, este foi apresentado na hora 

da transferência por outra pessoa que não o comprador, o Sr. Marcio Juarez da 

Silva Kerch. No caso do veículo vindo de São Paulo, este foi apresentado com o 

documento no nome da seguradora, e, como apontado, sem a observação devida, o 

que demonstra que houve alguma irregularidade no registro da monta. O comprador 

desse carro foi o Sr. Belgio Luiz Earle Pereira, o qual figura na lista de 

proprietários após a seguradora. 

 
5.1.6 Case Prisma IXP3697 comprado em leilão 
 

No início da CPI foi levantada a hipótese de que veículos comprados em 

leilão estariam sendo usados para maquiar carros roubados e furtados ou que, para 

se consertarem os carros de leilão, estariam sendo utilizadas peças de veículos 

oriundos de crime, fomentando assim a criminalidade. 
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No decorrer das investigações, por meio do DEIC, chegou a informação de 

que havia fundada suspeita sobre o veículo GM Prisma IXP3697 e de que este 

estava adulterado, talvez maquiando um veículo oriundo de crime, o qual estaria 

por baixo desse, o chamado “cabrito”.  

 

Conforme ocorrência 97/2018/700510, no dia 27/03/2018, após denúncia 

anônima, foi feita uma diligência em que foram avistados, em um terreno vazio, o 

referido Prisma, que estava em ocorrência de roubo, e o caminhão IVU3416. 

 

O responsável pelo terreno informou que os veículos haviam sido deixados 

ali por Cleber Airton Cabral Zunega. O Prisma tinha placas de São Paulo e dentro 

do seu porta luvas tinha um manual, o qual constava ser do veículo GM Ônix 

PYQ8984, que estava em ocorrência de apropriação indébita.  

 

Ainda sobre o Prisma, constatou-se que este tinha praticamente todas as 

numerações identificadoras corretas e com os padrões de fábrica, porém, uma 

etiqueta segredo, que é colocada em local discreto e que contém a numeração do 

chassi, estava raspada. Os veículos foram então apreendidos para se apurarem os 

fatos. 

 

Em consulta à Pestana Leilões, esta informou à CPI que o Prisma IXP3697 

fora vendido como média monta no dia 21/12/2017, tendo sido Cleber Airton 

Cabral Zunega seu arrematante e Cleide Borsatto, companheira de Cleber, a 

faturante.  

 

Cleber possui passagens por estelionato e furto a estabelecimento bancário. 

 

Os seguintes fatos chamaram atenção da Polícia Civil e desta CPI, 

considerando-se que: 
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- Cleber possui antecedentes; 

- O veículo Prisma é oriundo de leilão; 

- Os veículos Ônix e Prisma são idênticos do meio para a frente; 

- O acidente do Prisma foi frontal; 

- Foi encontrado manual de um Ônix no interior do Prisma; 

- O referido Ônix estava em apropriação indébita; 

- Uma etiqueta verificadora do Prisma estava raspada. 

 

 Há uma fundada suspeita de que esse Prisma tenha sido ao menos montado 

com peças sem procedência. 

 

Contudo, Cleber apresentou uma cópia de um Certificado de Vistoria 

Veicular, o qual teria sido feito em São Paulo. Em consulta ao Sistema SisCSV, 

verificou-se que há uma vistoria aprovada para o Prisma e também em consulta ao 

site do DETRAN/SP verificou-se que consta no sistema o aviso de 

sinistro/recuperado. Porém, Cleber disse não ter consigo as notas fiscais das peças 

utilizadas para o reparo, afirmando que as tinha deixado em São Paulo. Mas não 

há necessidade de deixar as notas fiscais originais no Centro de Inspeção, apenas 

apresentá-las no momento da inspeção. 

 

Antes do término desta CPI, apurou-se que Cleber envolveu-se novamente 

em uma ocorrência policial, tendo sido preso em flagrante por furto qualificado em 

agência bancária.  

Cleber já havia sido preso por este mesmo crime em 02/09/2017 e possui 

passagem por estelionato. 

 

A Polícia Civil segue com o inquérito para apurar os indícios e eventuais 

incongruências deste caso. Cabe ressaltar que há uma grande dificuldade em se 

apurar um eventual “cabrito” ou uso de peças oriundas de crime, pois, no “cabrito”, 

se utiliza das numerações do veículo média monta (chassi, etiquetas, motor, etc.), 

sem a necessidade de alterações evidentes e, no caso das peças oriundas de crime 
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usadas para reparo, estas não possuem nenhuma numeração que permitam sua 

identificação. 
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5.2 LESÃO AO CONSUMIDOR 
 

5.2.1 O desrespeito à livre escolha da oficina versus desvio de clientela 
 

Todas as fraudes cometidas contra segurados e terceiros, sejam elas a 

aplicação de peças não genuínas, o reaproveitamento de peças imprestáveis, como 

longarinas, eixos, rodas de liga leve e suspensão, e utilização de peças usadas, que 

fomentam o roubo e furto de automóveis, se iniciam na imposição e manipulação 

do cliente com o direcionamento dos veículos acidentados para a chamada rede 

credenciada/referenciadas de oficinas das seguradoras. 

  

Tudo acontece à revelia do estabelecido no artigo 6° do Código de Defesa 

do Consumidor e Circular n° 269/04 da SUSEP.  

 

Para tanto, criaram um esquema ardiloso, a fim de desviar os consumidores 

das oficinas e concessionárias que porventura viessem a escolher, pois lá, as 

fraudes dificilmente conseguiriam se realizar, para uma rede de oficinas que a tudo 

se submete e que por este motivo é chamada de rede parceira das seguradoras. 

 

A primeira forma, e mais utilizada pelas seguradoras, consiste no 

oferecimento de vantagens e bônus, para que os consumidores caiam na armadilha. 

Em razão disso, as seguradoras conseguem direcionar cerca de 80% de todos os 

veículos sinistrados para essa rede que opera sobre o seu comando. 

 

Muitos depoentes afirmaram saber da existência desses benefícios: 

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – E outros benefícios que, 
eventualmente, a seguradora oferece ao consumidor, com o intuito de que eles, 
preferencialmente, levem o seu veículo, quando sinistrado, para uma 
credenciada, como taxa de franquia, desconto da taxa de franquia ou carro 
reserva ou até garantia na reparação do veículo nas credenciadas – nas outras 
não. Esse tipo de prática o senhor já conhece, já ouviu falar? 
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CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA – Digamos que já se ouviu 
falar, mas a seguradora não passa isso para nós, porque não chega para mim 
isso. Chega o processo, dizendo: Está na oficina X. Agora, que a gente sabe 
que muita gente liga para a central – que daí é uma central de atendimento, é 
outro setor, não passa por mim nem nada – sobre essas informações, aí sim, 
mas se ouve falar que existe sim. 

[...] 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – (...) O senhor tem conhecimento 
de alguns benefícios que a seguradora oferece na hora da contratação do 
seguro pro consumidor, desde que ele aceite, num eventual sinistro, levar o 
seu veículo numa oficina credenciada? Como desconto, carro reserva, até 
mesmo a taxa, o desconto na taxa de franquia, alguns benefícios que sirvam 
pra induzir o consumidor a ir numa oficina credenciada ao invés de uma outra? 

EDUARDO MARQUEZI – Eu não sei se induzir, mas eu acredito que sim. 
É público, né, que tem um desconto, um benefício. 

 

Como informado, esta forma de agir não encontra amparo no Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, dispõe o artigo 757, do Código Civil, 

que “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”.  Ora, o interesse legítimo do segurado e do terceiro 

é obter a melhor reparação possível, o que inclui a possibilidade de livre escolha 

da oficina. 

  

Ao contrário do que as seguradoras tentam demostrar nos seus sites e 

centrais de atendimento, a concessão de benefícios ou bônus para que o segurado 

encaminhe seu veículo a uma oficina credenciada/referenciada, é uma forma 

subliminar de imposição. É evidente que o consumidor se sente “pressionado” a 

escolher as oficinas indicadas pelas seguradoras. 

 

De acordo com os depoimentos, pode-se perceber que a prática do desvio de 

clientela é habitual e já está enraizada no setor. A ampla maioria dos reparadores 

sabem que é necessário aceitar as condições estabelecidas pelas seguradoras ou o 

veículo é removido para uma oficina que se submeta às ilegalidades. 
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Esta forma de agir desrespeita o Artigo 195 da Lei 9279/96 

  

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem; 

  

A prática foi confirmada no depoimento de Alexandre Ruga, gerente de Pós-

Venda de uma concessionária Unidos em Porto Alegre e diretor do SINDIREPA-

RS: 

 

ALEXANDRE RUGA – O outro ponto que dissonamos com a coordenação 
nacional são as redes referenciadas, o condicionamento do consumidor na 
hora do sinistro, no momento em que está frágil, que ele está nervoso, que ele 
está no telefone ligando para a seguradora, dizendo que bateu seu veículo e 
que ele quer fazer o aviso do sinistro. Muitas vezes, ele não consegue nem 
falar com o seu corretor, que é seu amigo, seu parceiro, pessoa em quem tem 
confiança. Aí, ele recebe aquela informação da seguradora: O.K. Registramos 
sua ocorrência, mas o senhor tem que levar o seu carro agora nas nossas 
oficinas parceiras. Eu: Mas, como assim? Eu vou levar na oficina lá, onde eu 
tenho o mecânico da família, meu reparador da família, que conserta todos os 
meus veículos, é de minha confiança, e isso não é respeitado. Quando se 
consegue essa situação, ela é muito dolorosa para o consumidor. Ele está 
frágil. Então, a seguradora usa de muitos subterfúgios no sentido de convencer 
esse consumidor a levar aonde ela quer que leve. Ela oferece carro reserva, ela 
oferece desconto em franquia, ela oferece n vantagens para ele ser flexível 
nesse momento. Então começa a haver a manipulação do mercado. 

 

Depreendem-se do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, três 

grupos de direitos básicos do consumidor que são claramente violados: 

 

a) a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações;  

b) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços; 
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c) a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos. 

 

A conclusão que se chega através dos depoimentos colhidos na CPI é que o 

consumidor (segurados e terceiros) é coagido a levar o veículo a uma oficina que 

mantenha credenciamento com a seguradora, sob pena de sofrer vários infortúnios. 

Vale dizer que, no final, quem decide qual oficina vai reparar o veículo, e de que 

forma, é a seguradora. 

  

Diante dessas evidências, o que se verifica é a existência de um esquema 

bem engendrado pelas seguradoras para atrair e convencer os consumidores a 

repararem seus veículos somente nas suas oficinas credenciadas. 

 

Dessa forma, elas não agem com transparência e boa-fé, pois não informam 

aos consumidores o legítimo direito à liberdade de escolha do reparador. Ademais, 

as seguradoras excluem a maioria das oficinas ao estabeleceram um engenhoso 

sistema que praticamente obriga os segurados e terceiros a optarem pelas 

reparadoras por eles indicadas violando seu direito de escolha. Certamente, tal fato 

não seria tão grave se o serviço indicado correspondesse de fato à qualidade que o 

segurado deveria esperar.    

 

5.2.2 Do direcionamento por meio dos corretores de seguros  

 

Pelos de depoimentos, verificou-se ainda que a manipulação das seguradoras 

envolve também os corretores de seguros, que acabam pressionado os clientes a 

retirarem os veículos das oficinas não credenciadas que não se submetem às 

condições das seguradoras: 

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) - Quantos veículos ao mês em 
média? 
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MARIA VERONI CORREIA FERREIRA – Era 80; agora, não tenho 20. 
É desesperador. Daí eu fui em outro corretor. Eu disse, não me conformo, não 
pode ser. Ele disse: Acorda, tu é um grãozinho de areia em volta dessas 
companhias todas. Vocês estão na lista negra! Todas as companhias sabem 
que vocês estão com a ABRAESA. Cai fora ou vocês vão ter que fechar. 
Então, eu vou fechar. É esse o meu desabafo. 

 

MARIA VERONI CORREIA FERREIRA - em março eu comecei a notar 
que estava muito fraco; abril, então, ficou pior. Eu pensei: bom, vou procurar 
os corretores para ver o que está acontecendo. Um chegou e disse para mim 
assim: Eu vou abrir o jogo contigo. A Bradesco fez um coquetel, convidou 21 
bons corretores e foi dito assim: a empresa Fix Veículos de Novo Hamburgo 
está fora. Vocês são proibidos de levar, porque eles estão com essa bobagem 
de ficar sócia dessa tal de ABRAESA.  

  

A lei não deixa qualquer dúvida quanto ao direito dos consumidores em 

poder levar seu veículo até uma oficina de confiança, porém vê-se que as 

seguradoras agem como se o tema sequer estivesse regulamentado, e o 

desconhecimento dos consumidores quanto à legislação abre as portas para a 

violação no cotidiano. 

 

Além disso, como informado, dispõe o artigo 757, do Código Civil, que, 

“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”. Ora, o interesse legítimo do segurado é obter a melhor reparação 

possível, o que inclui a possibilidade de livre escolha da oficina de sua confiança. 

  

Ademais, a SUSEP em sua Circular 269 também estabelece que “deverá ser 

prevista, contratualmente, a livre escolha de oficinas pelos segurados, para a 

recuperação de veículos sinistrados”, porém é claro que estas não obedecem a 

regra, utilizando-se de artimanhas para impossibilitar o consumidor de exercer o 

seu direito à liberdade de escolha. 
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5.2.3 Do “modus operandi” dos centros de atendimento e sites das seguradoras 

 

Verificou-se que os sites das seguradoras e os chamados centros de 

atendimento das mesmas estão muito bem orientados para fazer o consumidor crer 

que tudo vai funcionar de forma rápida e eficaz, com mão obra de qualidade, e com 

a aplicação de peças “originais”, um termo utilizado de forma enganosa para fazer 

o cliente leigo acreditar que se trata de peças genuínas, homologadas pelas 

montadoras. 

 

Os relatos dão conta de que o consumidor que se recusa a levar seu veículo 

até uma oficina credenciada da seguradora, escolhendo uma de sua confiança e 

conveniência, perde imediatamente boa parte das vantagens que lhe foram 

oferecidas, passando a receber uma orientação velada de que, se insistir na 

obtenção deste direito, tudo lhe será bem mais demorado. 

 

Também foi possível constatar que as seguradoras estão firmemente 

decididas a reduzir seus custos e, para tanto, desenvolveram um ardiloso sistema 

baseado no abuso do poder econômico (explicado no pilar “formação de cartel”).  

 

Ao pressionarem as oficinas reparadoras, estas também estão atingindo outra 

parte hipossuficiente, os consumidores. Justamente aqueles que contratam os 

serviços das seguradoras, confiando que estão protegendo seus veículos e que 

contarão com um serviço de qualidade. Desta forma, o modus operandi  

estrategicamente imposto, ao mesmo tempo em que confronta dispositivos legais, 

viola a política nacional das relações de consumo, ao prejudicar os consumidores.  

 

É indispensável, por conseguinte, que haja um elo de comunicação entre 

fornecedores e consumidores, para que esses últimos possam, efetivamente, ter 

acesso detalhado às informações sobre os produtos aplicados em seu bem, assim 

como dos serviços realizados. Cabe igual responsabilidade aos órgãos públicos de 

proteção e defesa dos consumidores, bem como às entidades privadas, no sentido 
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de promoverem debates, simpósios, pesquisas de mercado, edição de livretos e 

cartilhas, a fim de que a população adquira amplo conhecimento acerca de seus 

direitos, como a liberdade de escolha, e capacitação para denunciar quaisquer 

cláusulas potestativas ou abusivas que identificar. 

 

O sistema protetivo do consumidor, CDC, no artigo 39, proibiu a chamada 

venda casada e considera como prática abusiva condicionar o fornecimento de um 

serviço ou produto a aceitação de um outro.   

 

Esta proteção é importante para garantir a liberdade do consumidor em suas 

escolhas e livrá-lo da imposição de comprar um dado serviço ou produto para obter 

aquele que realmente o interessa, a qualidade final dos reparos.   

 

5.2.4 Da imposição de valores de mão de obra e seus efeitos  

 

O representante da FENSEG, em depoimento à CPI, afirmou que a palavra 

final da avaliação técnica é sempre da oficina.  

 

O SR. ADHEMAR KAZUTOSHI FUJII (...) quem vai dar, que faz a 
avaliação técnica, desmontando todo o veículo, vai ser realmente a oficina 
reparadora, que é a responsabilidade técnica dele. 

 

No entanto, ao contrário do que o representante da FENSEG afirmou, pôde-

se perceber, pelos depoimentos, que as oficinas não têm qualquer poder decisório 

em relação aos serviços que irão prestar, muito menos em relação aos valores ou 

escolha das peças. A última palavra é sempre da seguradora, mesmo que por meio 

de empresas prestadoras de serviço. 

 

Como confirmado por todos os representantes de reguladoras ouvidas pela 

CPI, essas empresas recebem as vistorias das seguradoras já com o padrão de mão 

de obra estabelecido, bem como o tipo de peça que deverá ser utilizada. Para tanto, 
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estas reguladoras se utilizam de sistemas de orçamentação (ex. Audatex – Soma – 

Orion – Cilia), cujos tempos e valores de mão de obra já estão pré-estabelecidos 

pelas seguradoras dentro do próprio sistema. 

 

Os sistemas também não diferenciam operações para cada tipo de veículo, 

não importando a tecnologia embarcada. Assim, o valor-hora para conserto de um 

veículo popular acaba sendo praticamente os mesmo daquele utilizado para um 

veículo de valor superior. 

 

Ademais, essas empresas, que não foram ouvidas pelas CPI, deveriam ser 

chamadas a depor em futuras investigações do Ministério Público, pois há notícias 

de esquemas pra enganar os consumidores: 

 

RAMON LOPES NETO – Promotor Ministério Público de São Paulo - 
Me chamou muito, muito, muito, muito a atenção essa possibilidade por conta 
do software que é apresentada pela seguradora na realização do orçamento. A 
possibilidade de alteração como indicativo sub-reptício para que a oficina não 
utilize a peça genuína, (...) isso nitidamente pra... como algo a ser escondido 
do consumidor. 

 

Esses sistemas de orçamentação não fazem distinção de porte da oficina, 

localização, equipamentos, insumos e tintas utilizadas. 

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – E quem determina o valor da 
mão de obra, a hora/mão de obra, para trabalho de chapeação, pintura, 
desmontagem, mecânica?  

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA – A companhia é que 
define o valor da hora. Direto com a oficina. Quando eu recebo o processo, 
ele já vem cadastrado para mim no sistema, dizendo: vai estar na oficina tal, e 
lá a mão de obra é valor tal. E isso é que é utilizado.  

 

Este fato também foi enfatizado em depoimento prestado por Lenil Stelter 

Passos, responsável pela Auto Reguladora de Sinistro, empresa que presta serviços 
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para a Bradesco Seguros, HDI, Azul, Porto Seguro e Itaú, que afirmou que este 

valor é sempre estabelecido pela companhia de seguro e não pela oficina:   

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – O senhor sabe como é que 
funciona a fixação dos valores de mão de obra das oficinas, pintura, 
chapeação, mecânica?  Como é que a seguradora define esses valores? 

LENIL STELTER PASSOS – O valor/hora é estabelecido pela companhia 
de seguro. Então, isso não remete à Auto Reg. A avaliação é verificada em 
negociação diretamente com a oficina, de quanto a oficina solicita para um 
determinado... Execução da mão de obra de um determinado veículo, e por aí 
vai.  

 

O senhor Ricardo Dorneles Pasini, funcionário da MS Reguladora, que 

presta serviços para Essor Seguros, Generali Seguros e Proauto, também afirmou 

que o valores de mão obra são pré-estabelecidos pelas seguradoras e não pelas 

oficinas que vão prestar os serviços: 

 

RICARDO DORNELES PASINI – Excelência, isso não posso lhe afirmar, 
porque a gente recebe, como falei para o senhor, as vistorias que vêm para 
nós. A gente chama de lote, o popular lote, a gente fala. E ela vem com o 
preço, com o valor/hora da mão de obra, se o senhor for me perguntar, já pré-
estabelecido pela companhia. A gente vai na oficina, faz a regulação e verifica 
com a oficina os valores, né. 

 

Eduardo Marquezi, sócio da Brasil Reg Reguladora, que presta serviços 

para seis seguradoras (Porto Seguro, Azul, Itaú, Allianz, Tokio Marine, Sompo), 

também confirmou que tudo já é pré-estabelecido pelas seguradoras: 

 

EDUARDO MARQUEZI – Eu recebo o lote e a solicitação da companhia, 
com tudo preenchido já, e a gente não tem conhecimento do que é ou não é 
referenciado. 
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O promotor do Ministério Público de Ribeirão Preto também confirmou que 

não há muita negociação no preço, principalmente da mão de obra: 

 

RAMON LOPES NETO – Nossa apuração tem demonstrado que ao imposto 
pelas seguradoras para as oficinas credenciadas não há muita negociação no 
preço, principalmente da mão de obra. As peças são, sim, entre 80 e 90% 
fornecidas hoje pelas seguradoras. As oficinas acabam comprando entre 10 a 
20% das peças para o reparo e são obrigadas inclusive a repassar os descontos 
que elas têm nas concessionárias para as seguradoras. São obrigados. É, 
exatamente, eles são obrigados a repassar os descontos, não sei se 
integralmente ou parte do desconto, para a seguradora, na questão do valor. 

 

O que pôde ser verificado é a existência de uma guerra subliminar de 

interesses, entre oficinas credenciadas e seguradoras, na qual o consumidor sempre 

é o grande prejudicado. As seguradoras impõem condições de preços insuficientes 

para que as oficinas possam operar com dignidade e rentabilidade e como não há 

certificação dos serviços prestados, muitas vezes o cliente é que acaba pagando a 

conta. 

 

Dentre as imposições, restou comprovado que as seguradoras estabelecem 

às oficinas tempos de reparo questionáveis, valores de mão obra hora/homem 

insuficientes, fornecimento de peças não genuínas às oficinas, recuperação de 

peças que deveriam ser substituídas, prazos de pagamento de sinistro diferenciados 

para oficinas credenciadas da seguradora, impedimento de cobrança bancária, 

descontos na franquia e carro reserva somente para a rede credenciada. Em 

decorrência disso, o que se percebeu é que as seguradoras controlam o setor de 

reparação por meio dessas imposições. Assim, quem está dentro do credenciamento 

tem medo de sair e ver seus clientes serem desviados. Quem está fora, é impedido 

de atender seus clientes. Desta forma, as seguradoras têm chance de “dobrar” até 

os empresários mais honestos, fazendo-os aceitar suas imposições, para não ter o 

cliente desviado. 

 



196 
 

Diante disso, pode-se afirmar que as seguradoras fingem se preocupar com 

a qualidade do serviço prestado e as oficinas credenciadas fazem o jogo, fingindo 

que consertam os veículos como deveriam.  

 

Um bom exemplo está no caso de veículo da Susepe, pelo qual ficou 

constatado que a seguradora pagou as peças genuínas, porém a oficina foi flagrada 

na operação recuperando peças usadas e aplicando peças sem procedência, sem a 

autorização do consumidor. Uma constatação fácil de se fazer, uma vez que o 

proprietário de oficina jamais conseguiria colocar uma peça usada sem que a 

reguladora e, consequentemente, as seguradoras soubessem disso. 

 

5.2.5 Da imposição do reaproveitamento de peças 

 

Restou demostrado que as seguradoras impõem preferencialmente o 

recondicionamento de peças, independentemente de serem ou não itens de 

segurança, como informado pelo representante do PROCON de Ribeirão Preto: 

 

FERES JUNQUEIRA NAJM (...) Das cinco oficinas que foram visitadas em 
Ribeirão Preto, as cinco oficinas tinham seguradoras que realizavam esse tipo 
de prática.  

 

Um exemplo está no depoimento de Carlos Alberto dos Santos Pereira, 

responsável pela reguladora de sinistros Sertec Serviços Técnicos de Seguros 

Ltda.: 

  

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – Como é que funciona a peça 
negociada nesse processo?  

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA –  (...) quando tu vais 
reparar uma peça, às vezes, pelo valor de sistema, dá um custo baixo. E aí a 
oficina normalmente te alega: Ah, mas eu não faço por esse valor. – Tá, quanto 
mais tu quer? Então, se valida um valor maior e, aí, se manda para a 
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companhia, para dizer: ó, o sistema está dando lá – uma suposição – quatro 
horas para reparar essa peça. E a oficina, aqui, quer 10 horas. Vai gerar uma 
diferença, e aí sim, a companhia acata, ou não, dentro da peça que é reparável.  

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) –  Um dos objetivos da seguradora 
é a questão financeira – ou não? Reduzir custos, reduzir gastos? 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA – Para mim, ela não chega 
dessa forma. Para mim, ela chega de que tem que ser reparado o veículo dentro 
de condição de reparabilidade. A peça é passível de recuperação? É para 
reparar. A peça não é passível de reparação? Daí tu substitui.  

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) –  É, mas essa informação não é a 
que nós temos aqui. Nós temos que há uma orientação no sentido de que a 
peça preferencialmente seja reparada.  

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA – Preferencialmente.  

 

Outro exemplo vem do depoimento de Gilberto Luis Flores Cardoso, 

proprietário de oficina que declarou ser uma prática normal recuperar peças: 

 

DEPUTADO ELTON WEBER (Vice-presidente) – Sr. Gilberto, eu queria 
lhe fazer uma pergunta dentro desse raciocínio que o senhor estava 
desenvolvendo aqui. Em algum momento, nos últimos meses ou anos, o 
senhor recebeu, por sugestão, ou até, talvez, pressão da seguradora, a 
colocação de que o senhor recuperasse peças que não poderiam ser 
recuperadas, por ser uma peça de índice de segurança importante, como, por 
exemplo, longarina? O senhor teve, nos últimos anos, alguma solicitação por 
parte da seguradora que o senhor recuperasse alguma longarina de algum 
veículo nesse sentido (...)?  

GILBERTO LUIS FLORES CARDOSO – É uma prática normal e aquele 
reparador que (...) disser que não é uma prática normal está mentindo, 
independentemente se ele é credenciado ou não. (...) Tenho aqui dentro dos 
envelopes (o caso) de uma porta de um veículo que afetou a barra de 
segurança, e que o perito, na minha frente, me disse: Eu sei que ela é passível 
de troca, mas, para mim pagar a mão de obra que você quer, vamos recuperar 
essa porta.  

 

5.2.6 Dos reguladores não habilitados 

 

O que se pôde constatar, pelos depoimentos e documentação enviada pelas 

reguladoras acerca dos profissionais que atuam nestas empresas, é que de maneira 

geral a figura do profissional técnico responsável, devidamente habilitado, é 
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praticamente inexistente, tanto em oficinas, quanto em reguladoras que atendem as 

maiores seguradoras do país. Um verdadeiro descaso à Lei Federal 5.194 de 24 de 

dezembro 1966 (art. 7º), que, em conjunto com o artigo 12º da Resolução nº 218/73 

do CONFEA, estabelece que “estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, 

perícias, pareceres, montagem, operação, reparo, manutenção e divulgação técnica 

referentes a veículos automotores são atribuições exclusivas dos profissionais 

engenheiros mecânicos.  

 

Uma prática que, de acordo com o parecer do CREA-RS, enviado à CPI: 

 

Traz grande insegurança para SOCIEDADE, pois não há profissional 
legalmente habilitado para responder pelas atividades técnicas que estão sendo 
desempenhadas pelas empresas vistoriadas. Logo, os serviços executados 
pelas empresas e leigos que nela atuam, não estão de acordo com a Lei 
5.194 de 1966, portanto descumprindo uma Lei Federal. Além desse 
descumprimento, as empresas estão assumindo o risco de ocasionar outros 
acidentes, inclusive fatais, ao praticar atividades sem um responsável técnico 
legalmente habilitado para o serviço. Os veículos reparados por leigos, voltam 
a trafegar sem uma garantia legalmente amparada na legislação federal já 
citada. Outra garantia que não se tem com a reparação por leigos é da 
confiabilidade e segurança as quais os veículos foram previamente projetados. 

Face ao acima exposto, o CREA-RS entende que esta CPI corrobore 
com a segurança da Sociedade e desperte nos envolvidos a importância do 
papel da ENGENHARIA em várias fases dos procedimentos realizados pelas 
empresas envolvidas, tanto das seguradoras, oficinas e outras terceirizadas que 
ao realizarem avaliações, vistorias ou perícias devem possuir 
PROFISSIONAL HABILITADO com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART conforme preconiza a legislação 
supracitada. (PARECER, CREA-RS) 

 

Como prova de que as seguradoras têm conhecimento, basta acessar o 

Relatório Final da CPI das seguradoras que ocorreu em São Paulo em 2009, no qual 

consta a obrigação: 
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CPI Operadoras de Seguro 
  

RELATÓRIO FINAL 
  
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  
com a finalidade de “investigar e apurar  
práticas irregulares das operadoras de seguro” 

 

Ref. SESSÃO: 
Plenária Ordinária nº 1.343 
DECISÃO : PL-0718/2007 
PROCESSO : CF-2917/2002 
INTERESSADO : Crea-RO 

  

EMENTA: Consulta do Crea-RO sobre atribuições profissionais do técnico de 
nível médio para assinatura de laudos técnicos de vistoria. 
                DECISÃO 

O Plenário do Confea, reunido em Brasília de 25 a 27 de julho de 2007, 
apreciando a Deliberação nº 036/2007-CEAP e o Relatório e Voto 
Fundamentado em Pedido de Vista exarado pelo Conselheiro Federal José 
Elieser de Oliveira Júnior, relativos ao processo em epígrafe, que trata de 
consulta formulada pelo Crea-RO, com vistas ao esclarecimento a respeito das 
atribuições profissionais de técnicos de nível médio para assinatura de laudo 
técnico de vistoria, e considerando que o exercício da profissão de Técnico 
Industrial de nível médio está definido através do art. 2º, da Lei nº 5.524, de 5 
de novembro de 1968, regulamentada pelo Decreto nº 90.922, de 6 de 
fevereiro de 1985; considerando que o art. 4º do Decreto nº 90.922, de 1985, 
dispõe que: “As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas 
diversas modalidades, para efeito de exercício profissional e de sua 
fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em: (...) II) 
prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e 
desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos 
de vistoria, perícias, avaliação, arbitramento e consultoria, exercendo dentre 
outras, as seguintes atividades:1) coleta de dados de natureza técnica; 2) 
desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos; 3) elaboração de 
orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra; 4) 
detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de 
segurança; 5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos 
processos de trabalho; 6) execução de ensaios de rotina, registrando 
observações relativas ao controle de qualidade dos materiais, peças e 
conjuntos; 7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.”; 
considerando que a expressão “prestar assistência técnica e assessoria no 
estudo...”, define, sem qualquer dúvida, que ao técnico cabe prestar assistência 
ou auxiliar alguém, neste caso, Engenheiros, Arquitetos ou Agrônomos; 
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considerando que o Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002, alterou o 
Decreto nº 90.922, de 1985, mas conservou integralmente intacto o art. 4º 
deste último Decreto; considerando que a Resolução nº 345, de 27 de julho de 
1990, estabelece: “ Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução, define-se: 
a) Vistoria é a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e 
descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das 
causas que o motivaram; b) Arbitramento é a atividade que envolve a tomada 
de decisão ou posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que 
decorrem de aspectos subjetivos; c) Avaliação é a atividade que envolve a 
determinação técnica do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um 
direito ou de um empreendimento; d) Perícia é a atividade que envolve a 
apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de 
direitos; e) Laudo é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o 
que observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, 
fundamentadamente. Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa de 
Engenheiros em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos 
Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos 
Meteorologistas, as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos à 
bens móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e 
instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais 
e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, 
sejam atribuições destas profissões.” considerando que a Lei nº 7.270, de 
1984, que modifica o Código de Processo Civil, dá a seguinte redação ao §1º 
do art. 145: “os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 
universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente, respeitado 
o disposto no Capítulo VI, Seção VII, deste Código”; considerando, 
finalmente, que não há, no momento, o que mudar ou ainda interpretar quanto 
à legislação vigente, de clareza ímpar, o que, de forma equivocada, ocorreu 
com a edição da Decisão PL 0022/2005, de 25 de fevereiro de 2005, a qual 
concluiu que o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, “em seu art. 4º 
atribui aos Técnicos Industriais a competência para vistoriar, periciar, avaliar 
arbitrar e ser consultado no âmbito do seu exercício para elaboração dos seus 
projetos, execuções e/ou manutenções”. DECIDIU aprovar o Relatório e Voto 
Fundamentado em Pedido de vista, na forma apresentada pelo Relator que 
conclui: 1) Pela revogação da Decisão PL-0022/2005. 2) Orientar aos 
Regionais que não é atribuição dos técnicos de 2º grau, a emissão, de forma 
isolada, de laudos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico. Presidiu a Sessão o Engenheiro Civil MARCOS TÚLIO DE MELO. 
Votaram favoravelmente à Deliberação nº 036/2007-CEAP os senhores 
Conselheiros Federais IRACY VIEIRA SANTOS SILVANO, JOÃO DE 
DEUS COELHO CORREIA e OSNI SCHROEDER. Votaram 
favoravelmente ao Relatório e Voto Fundamentado em Pedido de Vista os 
senhores Conselheiros Federais ADMAR BEZERRA ALVES, ALINE 
FARIA SIQUEIRA, CLÁUDIO FORTE MAIOLINO, CLÁUDIO PEREIRA 
CALHEIROS, FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA, FERNANDO 
LUIZ BECKMAN PEREIRA, ISACARIAS CARLOS REBOUÇAS, 
JAQUES SHERIQUE, JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, JOSÉ ELIESER 
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DE OLIVEIRA JÚNIOR, PAULO BUBACH, PEDRO IDELANO DE 
ALENCAR FELÍCIO, PEDRO LOPES DE QUEIRÓS, RICARDO 
ANTONIO DE ARRUDA VEIGA e RODRIGO GUARACY SANTANA. 
Absteve-se de votar o senhor Conselheiro Federal AINABIL MACHADO 
LOBO Cientifique-se e cumpra-se. 

Brasília, 27 de julho de 2007. 

 

Por tudo isso, este relator reconhece que é extremamente importante a 

aplicação desta norma, haja vista que, se todas as avaliações veiculares 

fossem feitas por profissionais habilitados, certamente, diminuíram-se as 

condições ilegais de reparo, tendo em vista, que estes profissionais, ante a perda 

de suas credenciais, pensariam duas vezes antes de assinar um conserto cuja 

responsabilidade jurídica recairia em suas mãos.  

 

5.2.7 Do custo médio estabelecido por veículo  

 

Embora os representantes de reguladoras que depuseram à CPI tenham 

negado a existência do chamado “custo médio”, em contradição ao que disseram 

os proprietários de oficinas e ex-peritos, resta óbvio que as seguradoras veiculares 

o estabelecem, para assim poderem controlar as oficinas da rede credenciada, 

reguladoras de sinistros, peritos e até mesmo corretores. Uma cultura, expressa 

apenas na oralidade, que manipula o comportamento de todos os envolvidos, no 

sentido de fazê-los baixar cada vez mais os custos, em detrimento da qualidade das 

peças utilizadas e dos serviços prestados ao cliente.  

 

O ex-perito de seguradoras Maurício Ricardo Ferreira confirmou que todos 

são medidos pelo custo médio, inclusive, os corretores:  

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – Seria o custo médio por veículo? 

MAURÍCIO RICARDO FERREIRA (ex-perito) – Por veículo. 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – Por sinistro? 
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MAURÍCIO RICARDO FERREIRA (ex-perito) – Por sinistro. Então, 
como funciona?  Primeiro, quem é? É o perito, depois a oficina credenciada, 
que é medida também pelo custo médio, e até o corretor também. Por quê? Se 
o corretor começar a direcionar o carro para oficinas que ele confia, também 
é chamado a atenção, ele também sofre uma certa punição. Assim é com o 
perito e assim é com a oficina credenciada, só que a oficina credenciada sofre 
ameaças: Ó, vou descredenciar, eu vou bloquear você. Entendeu? Então, a 
mão de obra é tão barata, tão baixa, que a oficina não tem condição de usar 
insumos, o que induz a oficina a utilizar peças de baixa qualidade, peças 
usadas. O intuito da companhia... Na verdade, nós éramos orientados a 
minimizar, a reduzir custo para a companhia. Isso se chama o quê? Custo 
médio, que é a mão de obra. Hoje, um custo médio de uma companhia, no 
geral, em todas, entre elas, varia mais ou menos de 1.800 a 1.900 reais. É isso 
que o perito é obrigado e forçado a manter. 

 

O promotor Ramon Lopes Neto também confirmou a existência do chamado 

“custo médio”: 

 

RAMON LOPES NETO Também é comum a queixa das oficinas 
credenciadas com relação ao custo médio, porque elas são obrigadas a seguir 
isso, como forma impositiva pelas seguradoras. E esse custo médio, se não 
observado, gera como consequências aí... Algumas seguradoras parece que 
fazem ranking das oficinas credenciadas – foi o que me foi dito. Então, você 
pode cair ou subir no ranking e isso interfere, porque na hora em que é 
comunicado o sinistro a indicação vai para os melhores ranquiados, em 
detrimento de outros. O que também de certa comprova a prática não tão bem 
conceituada das seguradoras em relação aos consumidores. 

 

O Sr. (Depoimento em sigilo), responsável por uma oficina credenciada 

confirmou a existência do “custo médio” cobrado pelas seguradoras: 

 

O SR. (Depoimento em sigilo) - O nosso custo médio vai ficar elevado. 
Ficando elevado, automaticamente o fluxo de veículos direcionados diminui. 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – A seguradora direciona para 
quem tem um bom custo médio?   

O SR. (Depoimento em sigilo) -  O menor. Há um ranking quantitativo. 
Simples assim. Como citou o presidente do Sincor, é um negócio. 

 

5.2.8 Da forma encontrada para utilização de peças não genuínas  
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É de comum acordo entre as seguradoras representadas pela FENSEG que o 

uso de peças não genuínas - admitidamente utilizadas por elas no conserto de 

automóveis - é uma prática “legal” que em nada lesa o consumidor, mesmo que 

este desconheça nomenclaturas e as consequências do seu uso. Segundo o seu 

representante, Adhemar Kazutoshi Fujii, esta premissa se sustenta sobre a 

afirmação de que as peças utilizadas pelas seguradoras são exatamente as mesmas 

que as utilizadas pelas montadoras, já que são provenientes dos mesmos 

fabricantes, com a única diferença de não possuírem logomarcas ou selos de 

qualidade.  

 

 Para fazer passar esta afirmação como verdade e convencer o maior número 

de consumidores possível, as seguradoras adotaram ardilosamente a nomenclatura 

“original” para se referirem a estas peças, mesmo sabendo que elas não 

representam a realidade.  

 

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que define as 

nomenclaturas utilizadas na denominação de peças de uso veicular, as peças de 

reposição que não possuem homologação do fabricante, não podem ser chamadas 

de peças originais. Segundo a norma ABNT NBR 15832 a “peça de reposição 

original” é aquela “denominada peça genuína ou peça legítima, caracterizada por 

ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando 

as mesmas especificações técnicas da peça que irá substituir, isto é, a “peça de 

produção original”, que já veio no automóvel. 

 

Segundo a norma ABNT NBR 1529:2005, o tipo de peça que as seguradoras 

alegam utilizar, poderia ser chamado apenas de “peça de reposição”, visto que 

PODEM OU NÃO apresentar as mesmas especificações técnicas e características 

de qualidade (como, por exemplo, material, resistência, desempenho e 

durabilidade) da peça de produção original.  Uma descrição admitida inclusive pelo 

Centro de Experimentação e Segurança Viária (CESVI), ligado a uma das maiores 
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seguradoras do Brasil, e apreciada e admitida pelo Tribunal de Contas de São Paulo 

no TC-018474/026/11. 

  

 

 

Dito isso, fica claro que o uso da nomenclatura ORIGINAL, por parte das 

seguradoras, é incorreto, visto que a peça PODE ou NÃO ter as mesmas 

especificações do fabricante, presumindo-se daí que o objetivo destas empresas, 

ao utilizarem equivocadamente o termo ORIGINAL, é unicamente economizar, 

enganando o consumidor, visando maiores lucros.  

 

O representante da FENSEG, em sua apresentação na CPI, afirmou ainda que 

as seguradoras não se utilizam de peças genéricas – nomenclatura não reconhecida 
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pela ABNT para se referir às peças de baixa qualidade - o que não se confirmou, 

pois, na operação realizada pela força-tarefa, nas oficinas de Porto Alegre, também 

foram encontradas peças de fabricantes que não atendem as montadoras, fornecidas 

e liberadas por seguradoras. 

 

 É sabido que, por Lei, o consumidor tem o direito de exigir no conserto do 

seu veículo segurado a colocação de PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, isto é, 

GENUÍNAS, no entanto, como as seguradoras se utilizam do termo ORIGINAL 

para se referirem às peças que utilizam, os consumidores acabam sendo enganados.   

 

O mais grave é que a maioria deles desconhece as possíveis consequências 

da utilização deste tipo de peça. Segundo depoimentos prestados pelos 

representantes das montadoras General Motors e Volkswagen, a utilização de 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NÃO ORIGINAIS, isto é, NÃO GENUÍNAS, sem a 

logomarca da montadora, pode inclusive acarretar a perda de garantia do veículo.   

 

  Sobre as PEÇAS DE REPOSIÇÃO utilizadas pelas seguradoras em relação 

às PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS/GENUÍNAS homologadas pelas 

montadoras, observe o diálogo e os depoimentos a seguir: 

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) –Eu perguntaria o que pode gerar 
um farol não genuíno. Ele pode ter qual o tipo de comprometimento?  

HÉLIO HELFENSTEIN JÚNIOR (Engenheiro, GM) – Pode falhar. Pode 
falhar num momento crítico, num momento... 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) –O radiador também poderá... 

HÉLIO HELFENSTEIN JÚNIOR (Engenheiro, GM) – Pode ocorrer uma 
falha, sim. 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) –Pode comprometer o motor. 

HÉLIO HELFENSTEIN JÚNIOR (Engenheiro, GM) – Pode. Pode porque 
não, nós não atestamos. O que nós podemos garantir é a durabilidade de um 
genuíno... 
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ANTÔNIO MARCOS RUBINATO - engenheiro e gerente de Pós-Vendas 
da Volkswagen – 

Falando das nossas peças originais, elas são peças desenvolvidas para os 
nossos carros, elas são as mesmas peças que abastecem a nossa linha de 
montagem, por isso nós estendemos ao nosso consumidor os 3 anos de 
garantia e procuramos fazer com que, lógico, a nossa rede tenha essas peças 
disponíveis para atender o consumidor sempre que ele desejar. Então, essas 
são as peças pelas quais nós conhecemos os processos e asseguramos de fato 
a qualidade desse produto. As outras, de fato, para nós, sabemos que elas 
abastecem o mercado, mas nós não conhecemos essas peças tecnicamente, nós 
não usamos essas peças na nossa rede. Não usamos, quer dizer, não 
orientamos as nossas concessionárias a utilizarem as peças que nós não 
conhecemos. O.K.?  

 

RAMON LOPES NETO (Promotor de Justiça – MPSP): Só a título de 
exemplo, uma delas (montadoras), quando perguntada se as peças advindas 
dos fabricantes mantêm rigorosamente as mesmas especificações das peças 
genuínas? A resposta é não. As peças advindas dos fabricantes podem 
apresentar especificações semelhantes ou até mesmo diversas quanto ao 
tamanho e tipo de material, por exemplo. Enfim, as peças de fabricantes não 
seguem as especificações e critérios de engenharia da Hyundai, no caso aqui, 
a montadora que foi usada como exemplo. 

 

5.2.9 TAC da seguradora Bradesco com MP de São Paulo  

  

A explicação da seção anterior corrobora o Termo de Ajustamento de 

Conduta nº 51.161.1339/2012-5, de abrangência nacional, firmado entre o 

Ministério Público do Estado de São Paulo e a empresa Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, que, em 5 de setembro de 2017, na sede da Promotoria de 

Justiça do Consumidor da capital paulista, assumiu o compromisso de utilizar na 

reparação de veículos segurados peças de reposição originais, conforme a 

definição da ABNT NBR 1529:2005, isto é, peças genuínas, homologadas pela 

montadora, podendo utilizar peças de reposição (não originais) apenas quando 

previamente consentido ou requerido pelo consumidor. O descumprimento deste 

TAC, constatado pela CPI, enseja a aplicação de multa equivalente ao décuplo do 

valor da peça de reposição original (genuína), devendo o valor ser revertido ao 
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Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses Difusos, regulamentado 

pela Lei 6.586/89. 

 

Embora a Bradesco Seguros tenha se comprometido com este TAC, o que se 

pôde constatar é que nenhuma oficina ouvida pela CPI conhece o teor deste acordo, 

muito menos constata a aplicação da norma nas rotinas de conserto.   

  

 Confira o TAC: 

 TAC –––– BRADESCO 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR 
 
Rua Riachuelo, n° 115, sala 130, Centro, São Paulo/SP _CEP 01007-904 
Fone: 3119-9069/Fax: 3119-9060 
 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
n°51.161.1339/2012-5 
 
Inquérito Civil nº 14.161.1339/12 _ 20 PJ 
Reclamada: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros 
 
Aos cinco de setembro de dois mil e dezessete, na sede da Promotoria de 
Justiça do Consumidor do Capital onde se achava presente o Doutor JOSÉ 
FERNANDO CECCHI JR, 20 Promotor de Justiça do Consumidor. nos autos 
do Inquérito Civil n° 14.161.133912012-5. compareceu a empresa 
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n° 92.682.038/0001-00,neste ato 
representada por sua procuradora Dra. Ana Rita dos Reis Petraroli, inscrita na 
OAB/SP n° 130.291. devidamente constituída, adiante denominada 
Compromitente, tendo assumido o compromisso de ajustamento de conduta à 
lei. com natureza de título executivo extrajudicial. nos termos do 60 artigo 5
°, da lei 7.347 de 24 de julho de 1985.como segue: 
 
1-A compromitente se compromete a utilizar, na reparação de veículos, desde 
que previamente autorizados, peças e demais componentes de "reposição 
originais", podendo utilizar "peças de reposição" desde que o consumidor 
tenha previamente concordado ou requerido, tudo conforme definição da 
ABNT NBR 1529:2005 (anexo), ou outra que a vier substituir e artigo 21 do 
Código de Defesa do Consumidor; 
 
1.1- O descumprimento da obrigação ensejará aplicação de multa em valor 
equivalente ao décuplo do valor da "peça de reposição origina em controvérsia 
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no orçamento e se reverterá ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de 
Interesses Difusos e Lesados previsto no art. 1 3da lei n° 7.347/85, 
regulamentado pela lei Estadual nO6.536/89; 
 
1.2-A obrigação não se aplicará aos casos em que o consumidor optar por 
reparar seu veiculo em oficina de sua escolha, que não seja credenciado pela 
compromitente ou que não aceite o fornecimento de peças pela com 
promitente. Nesses casos, somente ocorrerá o pagamento das peças de 
reposição mediante apresentação de Nota Fiscal de aquisição. Caso a peça 
comprada não seja original a oficina deverá remeter para compromitente o 
comprovante de ciência do consumidor, nos termos do Item 1, caput. desse 
TAC. 
 
2- A com promitente se compromete a respeitar o direito de livre escolha do 
consumidor. Ficando claro que os valores suportados pelo mesmo deverão 
estar de acordo com a média praticada pelo mercado nacional. 
 
2-1. Caberá exclusivamente a compromitente a escolha de como se dará a 
aferição e registro da referida média de valores; 
 
3 - A compromitente se compromete a informar ao Ministério Público toda 
vez que um grupo de prestadores praticar qualquer ato que possa configurar 
violação à ordem econômica. Inclusive atos praticados por sindicatos. 
 
4- A incidência da multa não impedirá a execução específica da obrigação 
principal. 
 
5- Fica devidamente esclarecido que o presente avençado não tem o condão 
de inibir obstaculizar, retardar ou de qualquer forma embaraçar as ações 
individuais em andamento ou aquelas que ainda virão a serem propostas. cuja 
causa de pedir tenha semelhança com os fatos tratados no inquérito civil 
epigrafado. 
 
6- Fica fazendo parte integrante deste instrumento o termo de compromisso 
de ajustamento firmado no bojo do IC n° 290/01~MP-PJSC-PJ (Promotoria 
de Justiça do Consumidor de Santos), cuja cópia segue anexa e devidamente 
rubricada pelos presentes. 
 
7- As obrigações ora assumidas pela Compromitente são de abrangência 
nacional. 
 
8- O presente compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado 
pelo Egrégio 
Conselho Superior do Ministério Público. nos termos do parágrafo único. do 
art. 112. da lei Complementar 734. de 26 de novembro de 1993 (lei Orgânica 
do Ministério Público do estado de São Paulo). com exceção aos itens "1" e 
"2" (ambos com abrangência nacional nos termos do item "7"). Cuja aplicação 
é imediata à assinatura do presente. 
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Diante das provas e depoimentos apurados por esta CPI, justifica-se a 

necessidade da realização de um RECALL, para que as irregularidades cometidas 

contra os consumidores sejam, devidamente, verificadas e, se for o caso, reparadas. 

 

A mídia veicula propagandas que apresentam seguradoras como instituições 

sólidas e confiáveis que levam o consumidor a sentir segurança ao contratá-las. É 

um excelente recurso que humaniza a imagem da instituição, levando a um 

ambiente de confiabilidade e certa descontração por parte do consumidor.  

 

Assim, quando o proprietário de um veículo procura uma sólida seguradora, 

com reputação e imagem consagrada na mídia e perante a opinião pública, deve 

esperar um serviço de qualidade. Por isso, não é razoável que o consumidor, ao 

contratar com uma poderosa e respeitável instituição financeira, pense que poderá 

ser enredado num sistema que acabará por lhe fornecer um serviço questionável e 

que possa acarretar riscos à sua integridade física ou mesmo à sua vida. O 

consumidor não deve, igualmente, supor que terá sua liberdade de escolha 

restringida por meio de um processo ardiloso que o deixa indefeso diante do poder 

econômico da seguradora contratada.   

 

É necessário reconhecer a importância dos serviços das seguradoras, mas é 

imperativo que suas relações com os segurados sejam pautadas pela lei e inspiradas 

pelo espírito da política nacional das relações de consumo.  

 

5.2.10 Análise de documentação - reparos irregulares 
 

 Dentre as muitas denúncias de irregularidades que chegaram a esta CPI, uma 

delas foi a de que consumidores estavam tendo seus veículos reparados 

indevidamente. Isto é, quando seu veículo sofria um sinistro e era encaminhado 

para reparo, este era feito com peças não genuínas, às vezes paralelas, muitas vezes 

com itens de segurança reparados em vez de substituídos. Considerando o fato de 

que os clientes não têm conhecimento das nomenclaturas, essa prática é irregular, 

pois as peças não genuínas e paralelas não são homologadas pelas montadoras. 
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Além de causar uma depreciação do bem na hora da venda, pode gerar a perda da 

garantia quando a peça for componente da parte mecânica do veículo, conforme 

depoimento do representante da montadora Volkswagen.  

 

No que diz respeito ao reparo de itens de segurança, além de se verificar a 

depreciação do bem e eventual perda de garantia, a prática ainda constitui algo 

grave, visto que põe em risco a segurança do veículo e, por conseguinte, a vida dos 

seus ocupantes. 

 

 Para averiguar se estavam ocorrendo a aplicação de peças não homologadas 

e os reparos indevidos, foram solicitados a diversas oficinas do Rio Grande do Sul 

documentos como orçamentos, ordens de serviço e notas fiscais.  

 

Foram encaminhadas à Comissão, por 30 oficinas, mais de 30.000 páginas 

dos referidos documentos, além de arquivos digitais.  

 

Para a análise do material, foram pinçados aleatoriamente cases dessa 

documentação, devido ao curto espaço de tempo. 

 

 Os oito casos apresentados a seguir, bem como a tabela que especifica quais 

irregularidades foram encontradas e por quais seguradoras e a tabela que aponta 

outros casos com irregularidades, foram baseados, como já dito, na análise de parte 

desse material (orçamentos, ordens de serviço, notas fiscais, etc.). A análise 

procurou vestígios nos documentos, como sinais identificadores ao lado das peças, 

como o sinal de menos (-); procurou identificar valores pagos muito abaixo do 

valor de uma peça genuína, ausência de nota fiscal e também a própria 

discriminação do serviço, o qual muitas vezes apontou o reparo de longarina, roda, 

suspensão, eixo e outros.  
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No caso do reparo de roda, foram destacados os casos em que houve 

reparação ou substituição de suspensão ou eixo, o que indica que houve um impacto 

forte na roda, sendo recomendada sua substituição, mesmo que esteticamente não 

houvesse dano aparente. 

 

 Seguem os casos de irregularidades detalhados, a tabela de irregularidades 

praticadas e, por último, outros casos de irregularidades não detalhados: 

 

Reparos indevidos e/ou não autorizados por clientes 

 

5.2.10.1 Caso 1 

 

 Seguradora: AZUL SEGUROS 
 Oficina: MECÂNICA FOSSA 
 Proprietário da Oficina: JAIME FOSSA JUNIOR 
 Perito/Regulador: VITOR VINAS DUTRA 

N° de Sinistro: 2017077777 
Veículo: ITQ3984 – VW GOL  
 
 
Trata-se de um caso de reparo de item estrutural e de segurança em veículo 

de terceiro. Após análise do orçamento fornecido pela oficina, constatou-se que há 

um valor pago pelo reparo da longarina dianteira esquerda, conforme a foto 

seguinte: 

 

O valor acordado entre a seguradora e a oficina para reparo da longarina foi 

R$ 370. Uma longarina nova deste veículo custa em torno de R$ 1.000. 
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Em contato com o consumidor, este relatou que não lhe foi especificada a 

gravidade, tampouco o tipo de serviço feito, constando apenas “chapeação” da 

longarina. 

 

Nos anexos, há o orçamento completo e o e-mail do consumidor. 

 

5.2.10 .2 Caso 2 

 

 Seguradora: PORTO SEGURO 
 Oficina: MECÂNICA FOSSA 

Proprietário da Oficina: JAIME FOSSA JUNIOR 
 Perito/Regulador: JULIANO LANDERDAHL DE OLIVEIRA 

N° de Sinistro: 5312017130517 
Veículo: IUT2329 – SSANGYOUNG KORANDO  
 
 
Trata-se de um caso de reparo de item de segurança em veículo de segurado. 

Após análise do orçamento fornecido pela oficina, constatou-se que está 

discriminado como reparada a mangueira de retorno de direção hidráulica. Este é 

o item principal para possibilitar a circulação do óleo da bomba de direção para a 

caixa de direção. Caso haja uma falha nesse sistema, seja com rompimento da 

mangueira ou entupimento desta, o sistema de direção fica comprometido. 

 

 O valor acordado entre a seguradora e oficina para reparo da mangueira é 

R$ 200. 

 

Em contato com o consumidor, este relatou que não foi informado da 

necessidade de reparo neste componente do veículo, tampouco autorizou tal reparo. 

marinella.peruzzo
Realce
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Seguem nos anexos o orçamento completo, fotos do estado da mangueira e 

o e-mail do consumidor. 

 

5.2.10 .3 Caso 3 

 

Seguradora: HDI SEGUROS 
Oficina: CHAPEAÇÃO E PINTURA MATIEL 
Proprietário da Oficina: NÃO IDENTIFICADO 
Perito/Regulador: RODRIGO AL (BATE PRONTO HDI NH) 
N° de Sinistro: 010103151220692 
Veículo: IVY6575 – HONDA CIVIC  
 

Trata-se de um caso de reparo de item de segurança, suspensão e roda 

dianteira esquerda em veículo de segurado. Após análise do orçamento fornecido 

pela oficina, constatou-se que está discriminada a reparação de três rodas e também 

a suspensão dianteira.  

 

 O valor acordado entre a seguradora e a oficina para o reparo das três rodas 

foi de R$ 360 e de recuperação da suspensão dianteira, R$ 870. 

 

Em contato com o consumidor, este relatou que chegou a perguntar sobre a 

troca das rodas, porém foi informado pela seguradora que os danos eram pequenos 

e recuperáveis. 

 

 De fato, muitas vezes é possível recuperar uma roda, quando se trata de 

arranhões superficiais, como quando se raspa no meio fio. Contudo, a 

marinella.peruzzo
Realce



214 
 

recomendação técnica é de que, em caso de arranhões extensos ou impactos fortes 

se faça a substituição da roda, visto que há fissuras e danos não visíveis a olho nu, 

os quais comprometem a resistência da peça. 

 

 Neste caso, nota-se que, especificamente na roda dianteira esquerda, o 

impacto foi forte a ponto de estourar o pneu e ser necessário recuperar a suspensão 

(outro item que não deve ser recuperado). 

 

 

No relatório da PRF, que atendeu ao acidente, percebe-se que o veículo 

cruzou o canteiro central, passando por cima da vala coletora de água da rodovia, 

parando um pouco depois de colidir em um poste. Há um desnível considerável na 

vala, onde o impacto foi relevante a ponto de danificar a soleira do veículo. 
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 Nos anexos, há o orçamento completo, o relatório da PRF e o e-mail do 

consumidor. 

 

5.2.10 .4 Caso 4 

 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
Proprietário da Oficina: JAIME FOSSA JUNIOR 
Perito/Regulador: VITOR VINAS DUTRA 
N° de Sinistro: 5312017140397 
Veículo: IVB2502 – NISSAN MARCH  
 

Trata-se de um caso de reparo de item estrutural de segurança em veículo de 

segurado, o qual se fosse devidamente trocado iria configurar perda total do 

veículo e o cliente teria um veículo novo. 

 

Após análise do orçamento fornecido pela oficina, constatou-se que houve o 

pagamento de alto valor para o reparo da longarina dianteira esquerda, conforme 

imagem a seguir. 

 

 

 O valor acordado entre seguradora e oficina para reparo da longarina foi de 

R$ 600. Uma longarina nova, genuína, deste veículo custa em torno de R$ 3.000, 

conforme orçamento a seguir: 

marinella.peruzzo
Realce
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O que chama mais a atenção neste caso é a questão do prejuízo ao 

consumidor, que provavelmente teria um veículo novo em vez de um reparado, 

tendo o seu valor de venda totalmente depreciado. O veículo custava menos de 

R$ 30.000 na ocasião. 

 

Conforme orçamento, o conserto do veículo custou cerca de R$ 20.000 com 

o reparo da longarina. 

 

O critério para se configurar uma perda total é econômico. Quando o custo 

do conserto chega a 75% do valor do veículo, então é dada perda total e o cliente 
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é indenizado. Neste caso, se a longarina fosse trocada por uma nova, o conserto 

sairia R$ 23.000, passando dos 75% do valor total do automóvel, segundo a tabela 

FIPE. 

 

A CPI solicitou a foto da longarina antes do reparo e a imagem enviada foi 

a seguinte: 

 

  

Pela foto, constata-se um amassado na ponta da longarina, que, em tese, é 

passível de reparo. Contudo, logo acima, um pouco depois da ponta, nota-se outra 

parte do veículo, a qual encaixa-se na longarina, conforme desenho a baixo: 

 

                                                                                     longarina 

 

 Nota-se que esta parte sofreu deformação, tendo sido retraída para cima e 

para trás, conforme ilustração a seguir: 

 

                                deformação 
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Certamente, tendo havido deformação na parte destacada e visível, houve 

também, de algum modo, deformação na longarina em algum ponto desta, pois saiu 

do seu eixo padrão, mais ao meio ou na sua base, conforme ilustrações a seguir: 

 

 

 

Foram solicitadas imagens da longarina desmontada. Porém essas imagens 

não foram enviadas. 

 

Nos anexos constam o orçamento completo, orçamento da longarina nova e 

a consulta do valor do veículo. 

 

5.2.10 .5 Caso 5 

 

Seguradora: BB SEGUROS 
Oficina: FUSCAR 
Proprietário da Oficina: NÉRISON LUIS VIEIRA DE ABREU 
Perito/Regulador: VAGNER OLIVEIRA MARTINEZ 
N° de Sinistro: 389721517067153 
Veículo: IXC0149  
 
 
Trata-se de um caso de reparo de item de segurança em veículo de segurado, 

causando depreciação no bem e com risco de comprometer uma parte importante 

da mecânica do veículo. Após análise do orçamento fornecido pela oficina, 

constatou-se que foi negociado um reparo de carcaça de caixa, conforme a foto 

seguinte. 

 

 

marinella.peruzzo
Realce
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O valor acordado entre seguradora e oficina para reparo da carcaça de caixa 

foi R$ 350. Uma carcaça de caixa, mesmo usada, em bom estado, não seria menos 

de R$ 1.000. Segue foto do estado da carcaça antes do reparo: 

  

 

Foi feito contato telefônico com o consumidor, que se trata de pessoa idosa. 

Foi perguntado a ele se estava ciente do reparo deste item do seu veículo, o qual 

disse que não. Foi solicitado ao consumidor um e-mail para que se formalizasse o 

contato e este informou que não tinha, mas que iria informar-se com algum familiar 

que pudesse auxiliá-lo. Algum tempo depois, o consumidor ligou da oficina onde 

foi feito o reparo, dizendo ter sido informado que o reparo havia sido feito com 

qualidade e que não havia nenhum problema ou risco à parte mecânica do veículo. 

 O cliente passou o telefone para o proprietário da oficina, que reiterou que 

o reparo foi feito, mas que não havia nenhum risco a mecânica do veículo. Foi feito 

novo contato com o consumidor, solicitando e-mail para que se pudesse passar 

esses dados com detalhes, contudo este não soube informar. 

 

A carcaça da caixa é um componente importante do câmbio e, por 

conseguinte, do carro. Sua fixação é parte fundamental para a operação em 

harmonia do grupo motor e caixa de câmbio. Trata-se de peças que trabalham com 

certa vibração e precisam estar bem amparadas, já que trabalham com precisão nos 

movimentos e engates. Desta forma, o calço da caixa se destaca fazendo um papel 

de extrema importância, promovendo o equilíbrio desta peça. 
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Sendo assim, conclui-se que este componente não deveria ter sido reparado, 

mas sim substituído por um novo. 

Segue nos anexos o orçamento completo. 

 

5.2.10 .6 Caso 6 

 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: AUTO SUL 
Proprietário da Oficina: CLÓVIS DELLA FLORA 
Perito/Regulador: CARLOS HENRIQUE REZENDE 
N° de Sinistro: 204201803070530 
Veículo: IMY4820 – FIAT MAREA  
 
 
Trata-se de um caso de aplicação de peças não genuínas/não homologadas 

pelo fabricante em veículo de terceiro. Após análise do orçamento fornecido pela 

oficina, constatou-se que há aplicação das peças, pois se trata de orçamento 

definitivo aprovado pela seguradora.  

 

 O valor das peças aplicadas totalizou R$ 1.359,80. O orçamento com as 

peças não homologadas foi feito pela reguladora de sinistros, aprovado pela 

seguradora, e as peças foram aplicadas pela oficina. 

marinella.peruzzo
Realce
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 Conforme orçamento feito por esta CPI com peças genuínas/originais do 

fabricante, este conserto não sairia por menos de R$ 3.800 – considerando-se 

apenas as peças. 

 

Uma economia de R$ 2.500, que não foi do consumidor, mas sim da 

seguradora. O consumidor fica com um prejuízo, pois, quando tiver seu veículo 

vendido, este terá uma depreciação no valor. 

Nos anexos, seguem os orçamentos completos. 

 

5.2.10 .7 Caso 7 

 

Seguradora: TÓKIO MARINE 
Oficina: CHAPINCAR 
Proprietário da Oficina: JAIRO ROTTOLI 
Perito/Regulador: VANDERLEI (SERTEC REGULADORA) 
N° de Sinistro: 150459101 
Veículo: IRD3762 – FORD FUSION  
 

Trata-se de um caso de aplicação de peças não genuínas/não homologadas 

pelo fabricante em veículo de segurado. Após análise do orçamento fornecido pela 

oficina, constatou-se que foi pago um valor muito abaixo de mercado pelo vidro 

da porta dianteira direita. Fato facilmente observado pelo sinal de - (menos) ao 

lado do item, conforme a foto que segue: 

 

marinella.peruzzo
Realce
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Este vidro custou R$ 418,50. Um vidro genuíno, ou seja, original do 

fabricante e homologado pela montadora, com garantia de durabilidade, resistência 

e qualidade não sairia por menos de R$ 2.300, conforme orçamento a seguir: 

 

 Além da questão de qualidade e garantia do vidro, certamente haverá uma 

depreciação no bem do consumidor, pois, no momento da venda do veículo, será 

constatado que este já sofreu colisão e que não possui uma peça homologada pela 

montadora.  
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A seguradora fez uma economia de R$ 1.891,85 e o consumidor vai arcar 

com o prejuízo. Nos anexos, há o orçamento completo e o orçamento do vidro 

original de fábrica. 

5.2.10 .8 Caso 8 

 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: CHAPEAÇÃO E PINTURA MATIEL 
Proprietário da Oficina: NÃO IDENTIFICADO 
Perito/Regulador: AIRTON MAZZUCA WERLANG 
N° de Sinistro: 103201708140149 
Veículo: ISW6288 – VW SAVEIRO  
 

Trata-se de um caso de aplicação de peças não genuínas, não originais do 

fabricante/não homologadas pela montadora em veículo de segurado. Após análise 

do orçamento fornecido pela oficina, constatou-se que a seguradora aprovou 

orçamento da reguladora com aplicação de capô, painel dianteiro, para-choque 

dianteiro e dianteiro interno com um preço muito abaixo de mercado, conforme 

orçamento a seguir. 

 

 

marinella.peruzzo
Realce
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O valor orçado pelo regulador e acordado entre seguradora e oficina para 

compra de capô, painel dianteiro, para-choque dianteiro e dianteiro interno totaliza 

R$ 1.765, conforme observado no orçamento acima. Se fossem aplicadas peças 

genuínas, isto é, originais de fábrica e homologadas pela montadora, este valor 

seria de R$ 3.560,99, conforme orçamento a seguir: 

 

 

 

 Uma economia de R$1.795,99 feita pela seguradora, em prejuízo ao bem do 

consumidor. A oficina não apresentou notas das peças aplicadas, o que é um indício 

de peças sem procedência, usadas, de desmanche ou talvez oriundas de crime. Nos 

anexos segue o orçamento completo. 

marinella.peruzzo
Realce
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5.2.10 .9 Tabela -  resumo das análises 
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5.2.10 .10 Outros casos 

 

Além dos oito casos detalhados inicialmente, os quais integram a tabela 

apresentada, também contribuem para os apontamentos de irregularidades, isto é, 

reparos indevidos e utilização de peças não genuínas e paralelas, sem o 

consentimento do consumidor, os seguintes casos: 

Seguradora: GENERALI 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 433603 
Veículo: IQQ2812 – KIA SPORTAGE 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: CARWAY SUL 
N° de Sinistro: 553201861454 
Veículo: IXV1033 – HYUNDAI HB20 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: HOT ROD 
N° de Sinistro: 104201703170838 
Veículo: ITX2228 – GM ONIX 

Seguradora: HDI 
Oficina: NR1 
N° de Sinistro: 010213151283033 
Veículo: MGQ4558 – FORD KA 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: NR1 
N° de Sinistro: 203201707312279 
Veículo: AMI7874 – GM CELTA 

Seguradora: GENERALI 
Oficina: 454 RESTAURADORA 
N° de Sinistro: 409089 
Veículo: ITO0936 – CITROEN C3 

Seguradora: HDI 
Oficina: 454 RESTAURADORA 
N° de Sinistro: 010213151304367 
Veículo: JBH1989 – FIAT PUNTO 

Seguradora: SUL AMÉRICA 
Oficina: CLAITON FUNILARIA 
N° de Sinistro: 961373376 
Veículo: HGV3006 – VW GOL 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: KUIAVA 
N° de Sinistro: 204201704100635 
Veículo: MDW4877 

Seguradora: SUL AMÉRICA 
Oficina: KUIAVA 
N° de Sinistro: 961166455 
Veículo: IOA2723 – VW POLO 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
N° de Sinistro: 55320174735001 
Veículo: IWC5206 HYUNDAI HB20 

Seguradora: HDI 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
N° de Sinistro: 010213151282098 
Veículo: IXN5088 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
N° de Sinistro: 531201768187 
Veículo: IXQ1511 – AUDI Q5 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 55320182291701 
Veículo: ITN0557 – GM PRISMA 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 5532017378501 
Veículo: INH1150 – GM MERIVA 

Seguradora: HDI 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 010105350737443 
Veículo: IWX8151 – HYUNDAI HB20 

Seguradora: PORTO SEGURO 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
N° de Sinistro: 5312017145965 
Veículo: IUA2656 – VW FOX 

Seguradora: AZUL SEGUROS 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 
N° de Sinistro: 2017085610 
Veículo: ASY9196 – FIAT LINEA 

Seguradora: ITAÚ 
Oficina: MECÂNICA FOSSA 

Seguradora: TOKIO MARINE 
Oficina: GERAL AUTO PINTURA 
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N° de Sinistro: 93331856759801 
Veículo: IXL7501 – FIAT STRADA 

N° de Sinistro: 161407403 
Veículo: INB6574 

Seguradora: MAPFRE 
Oficina: FUSCAR 
N° de Sinistro: 320521717000538 
Veículo: GHK9045 – FIAT UNO 

Seguradora: BRADESCO 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 204201612220502 
Veículo: JBT1979 – VW GOL 

Seguradora: GENERALI 
Oficina: AUTO SUL 
N° de Sinistro: 418625 
Veículo: ITA6882 – FORD FIESTA 

Seguradora: HDI 
Oficina: COLETTO ESTETICAR 
N° de Sinistro: 010303151396434 
Veículo: ITT8690 

Seguradora: HDI 
Oficina: COLETTO ESTETICAR 
N° de Sinistro: 010305350721443 
Veículo: IFW4893 – FIAT UNO 

Seguradora: SUL AMÉRICA 
Oficina: COLETTO ESTETICAR 
N° de Sinistro: 961434498 
Veículo: IWW6021 – TOYOTA COROLLA 

Seguradora: HDI 
Oficina: STRECK BARTMAN 
N° de Sinistro: 010043151079613 
Veículo: ITY8506 – HYUNDAI I30 

Seguradora: HDI 
Oficina: GERAL AUTO PINTURA 
N° de Sinistro: 010293151319165 
Veículo: ISL8425 – GM S10 

Seguradora: GENERALI 
Oficina: GERAL AUTO PINTURA 
N° de Sinistro: 429045 
Veículo: EVV2156 – GM COBALT 

 

 

 Constam nos autos da CPI a análise completa dos orçamentos e os 

apontamentos das irregularidades. 
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5.3 FORMAÇÃO DE CARTEL 
 

O tema “cartel”, que constitui um dos aspectos investigados pela CPI, 

insere-se em um contexto muito maior, que são as infrações ao direito econômico. 

Assim, pode-se conceituar cartel, como acordos ou concertos, expressos ou tácitos, 

levados a efeito por participantes de um mercado para dominá-lo, prejudicando ou 

pondo em risco a livre concorrência e a livre iniciativa, por meio de meios ilegais. 

 

Desse modo, essa relatoria ampliou um pouco o leque das investigações para 

abarcar as principais infrações ao direito econômico, que se verificam no mercado 

de reparação de veículos dos quais participam como protagonistas: seguradoras, 

oficinas de funilaria e pintura, corretores de seguros, reguladores de sinistros, 

associações de categorias econômicas e sindicatos de categorias econômicas. 

 

Assim é que foi examinada e investigada a configuração do mercado em que 

atuam esses protagonistas e os atos daqueles que o dominam, impondo condições 

econômicas e de funcionamento abusivas ou ilegais, que possam colocar ou que 

coloquem em risco a livre concorrência ou a livre iniciativa.  

 

5.3.1 O mercado 

 

No mercado de reparação de veículos segurados, atuam empresas ou 

profissionais autônomos, que são conhecidas como oficinas de funilaria e pintura, 

cuja atividade é o reparo ou recondicionamento e pintura de peças de lataria e 

partes de automóveis. 

 

Atuando no mercado de reparação no Brasil, existem hoje em torno de 30 

mil empresas, sendo que mais de 10 mil delas estão no Rio Grande do Sul. Em 

média, cada empresa emprega seis pessoas, portanto é um mercado que gera 180 

mil empregos diretos e outros 180 mil indiretos. 
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A demanda pelos serviços de reparos de veículos é proporcional ao número 

de automóveis e, segundo o Departamento Nacional de Transito – DENATRAN, em 

junho de 2017, a frota era de aproximadamente 54 milhões de automóveis e 

caminhonetes, sendo segurados em torno de 18 milhões. 

 

 Desse número de veículos segurados, 85% tem de 0 a 6 anos, 52% tem de 6 

a 10 anos de uso, e essa é, efetivamente, a frota que realmente circula e que, 

portanto, é considerada relevante para o mercado e para a economia como um todo, 

porque o restante são veículos considerados velhos, com baixa circulação e 

possibilidade de reparação.  

 

Pode-se afirmar, assim, que a frota circulante que interessa ao mercado de 

reparação está, em grande parte, segurada. 

 

Outro dado a ser considerado é o registro anual de acidentes. De acordo com 

dados do Registro Nacional de Estatísticas e Acidentes de Trânsito (RENAEST) –, 

considerando toda a nação, os números de acidentes ultrapassam os 1,5 milhão, 

sendo 4,1 mil acidentes por dia, 170 acidentes por hora e três acidentes por minuto 

(SEBRAE-SP).  

 

Portanto, trata-se de um mercado que movimenta valores significativos para 

a economia brasileira e dos estados.  

 

Essas empresas atendem, entre outros, aos proprietários de veículos 

sinistrados que firmaram contratos de seguro de seus automóveis com seguradoras. 

 

Em virtude do contrato de seguro que mantêm com os proprietários de 

veículos, as seguradoras são obrigadas, em caso de sinistro, a indenizar o segurado.  

 

Portanto, as seguradoras não podem, seja em virtude do contrato ou da lei – 

vide o artigo 73 do Decreto-Lei nº 73/6 e arts. 20, 21 e 25 § 2º da Lei nº 8.078, de 
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11 de setembro de 1990 -, efetuar os reparos nos veículos sinistrados, nem se 

responsabilizar por eles, pois isso é obrigação do reparador e nunca da seguradora, 

a quem cabe apenas efetuar o pagamento da indenização depois da regulação do 

sinistro. 

 

5.3.2 Das redes credenciadas – Encaminhamento do segurado para o conserto do veículo 

 

Dos depoimentos colhidos, documentos, vídeos e diligências realizadas pela 

CPI, constata-se que há ‘contratos’ entre as seguradoras e algumas poucas oficinas 

reparadoras de veículos – 2% do total das empresas de reparação de veículos -, que 

no mercado são conhecidas como rede credenciada ou referenciada (vide 

depoimento do reparador Gilberto Flores Cardoso). 

Por meio desses contratos, as seguradoras manipulam o segurado para que 

efetuem o conserto do veículo sinistrado nas oficinas de sua rede credenciada, sob 

pena de atrasar o conserto, perder franquia, não ter garantia dos serviços ou perder 

outros benefícios. 

Ocorre, porém, que, como já exposto, se a seguradora não pode reparar o 

veículo, mas apenas e tão somente pagar o valor da indenização e, se somente o 

segurado pode escolher o reparador do veículo sinistrado, como pode a seguradora 

se comprometer nos tais ‘contratos de credenciamento’ a encaminhar o segurado 

para fazer o reparo nessa ou naquela oficina? Evidentemente, uma análise breve e 

simples desse ‘contrato de credenciamento’ mostra que não passa de uma 

simulação, já que estabelecem obrigações que não podem ser cumpridas pelas 

seguradoras. 

Eis os depoimentos que provam o encaminhamento do segurado às redes 

credenciadas e o funcionamento dessas redes de oficinas para o reparo do veículo 

segurado: 

 

] 
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Encaminhamento do Veículo Sinistrado à Rede Credenciada 

 

DEPUTADO ENIO BACCI (Presidente) – O senhor conhece alguma 
seguradora que oferece vantagens ao consumidor, ao proprietário, se ele 
procurar oficinas credenciadas? 

DANIEL NOAL MONTEGGIA (Proprietário de oficina) – Todas as 
seguradoras oferecem. 

   [...] 

ALEXANDRA RUGA (Presidente do Sindicato dos Reparadores do RS) - O 
outro ponto que dissonamos com a coordenação nacional são as redes 
referenciadas, o condicionamento do consumidor na hora do sinistro, no 
momento em que está frágil, que ele está nervoso, que ele está no telefone 
ligando para a seguradora, dizendo que bateu seu veículo e que ele quer fazer 
o aviso do sinistro. Muitas vezes, ele não consegue nem falar com o seu 
corretor, que é seu amigo, seu parceiro, pessoa em quem tem confiança. Aí, 
ele recebe aquela informação da seguradora: O.K. Registramos sua 
ocorrência, mas o senhor tem que levar o seu carro agora nas nossas oficinas 
parceiras. Eu: Mas, como assim? Eu vou levar na oficina lá, onde eu tenho o 
mecânico da família, meu reparador da família, que conserta todos os meus 
veículos, é de minha confiança, e isso não é respeitado. Quando se consegue 
essa situação, ela é muito dolorosa para o consumidor. Ele está frágil. Então, 
a seguradora usa de muitos subterfúgios no sentido de convencer esse 
consumidor a levar aonde ela quer que leve. Ela oferece carro reserva, ela 
oferece desconto em franquia, ela oferece n vantagens para ele ser flexível 
nesse momento. Então começa a haver a manipulação do mercado. 

Aí vocês começam a entender por que algumas oficinas adoram ser 
credenciadas, se autodenominam referenciadas ou credenciadas. Elas têm 
assegurado um volume de atendimento que vai dar suporte a esse atendimento, 
vai dar vazão, vai dar estrutura para que ele se organize para trabalhar. Mas 
esse número de oficinas referenciadas representa talvez 1% ou 2% – não chega 
a 2% – do mercado. Veja que no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 
nosso sindicato tem em torno de 10 mil oficinas associadas, talvez 12 mil, 
algumas inativas ou em fase de habilitação – a gente estima em torno de 10 
mil. Então, nós não temos 10 mil referenciados, 10 mil empresas com acordos 
comerciais com seguradoras. Não temos. Se tiver 100... Duvido que tenha. 

A seguradora escolhe as suas oficinas parceiras baseadas em alguns requisitos, 
alguns conceitos de atendimento, de estrutura física, de operação, de 
equipamentos, de histórico de bons serviços e principalmente de preço. 

Então, para ser uma referenciada, para você conquistar o título de 
referenciada, prestar serviço para uma seguradora significa que você tem que 
fazer um milagre no seu preço, e muitas vezes a gente não consegue 
compreender como isso funciona. Então esses preços ficam absurdamente 
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aviltados para baixo. E a gente sabe quanto custa ter um profissional, qual é a 
estrutura mínima de uma oficina de funilaria e pintura, uma cabine de pintura, 
equipamentos e tal, um galpão. Você não monta uma estrutura dessas com 
menos de 1 milhão de reais, você não arranca. Então você sabe quanto custa a 
tua hora de trabalho e teus funcionários, o teu chapeador, o teu pintor, o teu 
polidor; você sabe quanto custa esse trabalho. E aí, quando você vê que um 
determinado reparador, por opção dele – cada um sabe onde aperta o seu 
sapato –, por opção própria faz aquele preço que a companhia gosta, aí ele 
recebe, então, as benesses de ser referenciado. 

O que implica ser referenciado? Como eu falei no início, ele recebe um 
volume, ele recebe direcionamento do consumidor. Ótimo, se você souber 
prestar um bom serviço com aquele preço, muito bem, mas a gente sabe que 
o milagre no Brasil sempre tem um jeitinho. 

E o que eu vou falar aqui agora eu não tenho a comprovação, eu não tenho 
documento aqui, mas a gente sabe que, dentro de uma oficina referenciada, as 
vistorias são mais brandas, as exigências são menores. A vistoria de qualidade, 
aquela vistoria que ocorre muitas vezes no final do serviços, quando você 
apronta o serviço de companhia e se diz: O.K., está pronto o carro. E a 
companhia: O.K., estou mandando um vistoriador dar uma olhada para ver 
como é que ficou a qualidade. Isso não vai acontecer numa referenciada. 

 
5.3.3 Dos preços  
 

As oficinas credenciadas das seguradoras, por sua vez, realizam os reparos 

a preços mais baixos do que aqueles praticados no mercado, em contrapartida ao 

grande número de clientes (segurados) que lhes são enviados pelas seguradoras, o 

que implica uma menor remuneração dos profissionais envolvidos na reparação de 

veículos e, consequentemente, uma qualidade inferior dos serviços prestados ao 

segurado, além de espelhar a dominação do mercado pelas seguradoras pela 

imposição dos preços ao mercado reparador. 

 

Além disso, os baixos preços praticados pela rede credenciada implicam o 

aumento arbitrário de lucros, eis que derivados de atividade ilegal, o que representa 

infração à ordem econômica, por ofensa ao disposto no artigo 36, inciso III, da Lei 

nº 12.529 de 30 de novembro de 2011. 
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Também se verifica infração à legislação de direito econômico, ao excluir 

do mercado, por concorrência desleal, no mínimo 29.000 empresas de funilaria e 

pintura, ou seja, aquelas que não integram as redes credenciadas das seguradoras, 

daí ser conhecida como “rede independente”. Essas empresas não estão sujeitas aos 

acordos com as seguradoras e, portanto, concorrem livremente e praticam preços 

que efetivamente refletem a real situação do mercado, com aplicação de mão de 

obra bem remunerada e peças que atendem às especificações dos fabricantes dos 

veículos, ou seja, originais (genuínas). 

 

Contudo, essa situação em relação aos preços dos serviços é caótica, já que, 

devido ao seu poder no mercado, as seguradoras criaram sistemas informatizados 

com tabelas de tempo para realização de serviços e valores pré-estabelecidos por 

elas, que são pura e simplesmente indiscutíveis, caracterizando a mais absoluta 

dominação do mercado. Além disso, merece destaque aquilo que o mercado 

conhece como custo médio, ou seja, um parâmetro usado pelas seguradoras para 

regular os preços do mercado.   

 

As oficinas credenciadas também aceitam, isto é, são praticamente obrigadas 

a aceitar, o fornecimento de peças não originais ou que não atendem às 

especificações do fabricante do veículo, bem como recuperam peças que deveriam 

ser substituídas, sem que o segurado seja cientificado desse fato ou que autorize 

essa colocação. 

 

Ora, está claro que o objetivo no caso é diminuir o valor das indenizações a 

serem pagas ao segurado, não importando se esses atos coloquem em risco o 

automóvel e, consequentemente, a vida de pessoas que usam ou entram em contato 

com o veículo nas ruas e estradas. Sem dúvida, fica plenamente configurada aqui 

mais uma infração à ordem econômica, pelo aumento arbitrário de lucros e também 

por domínio de mercado pela imposição de condições anticoncorrenciais (artigo 

36, incisos, I, II, III e IV, da Lei nº 12 529 de 30 de novembro de 2011). 
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Por outro lado, as oficinas que não integram as redes credenciadas das 

seguradoras, chamadas de rede independente – estima-se que em torno de 29.000 

empresas -, ficam alijadas desse mercado por não aceitarem essas condições, que 

efetivamente não repõem o veículo sinistrado no estado de usabilidade segura. E, 

quando o segurado escolhe realizar o conserto em qualquer oficina da rede 

independente, enfrenta uma verdadeira batalha, em virtude das dificuldades criadas 

artificial e ilegalmente pelas seguradoras, especialmente em relação a desacordo 

de preços, chegando muitas vezes a ocorrer a remoção de veículos dessas oficinas, 

contra a vontade do segurado. 

 

Verifica-se que não só os ‘centros de atendimento de segurados’, mas 

também os guincheiros e os corretores de seguros trabalham para desestimular o 

segurado a efetuar o conserto fora da rede credenciada. 

 

Assim, também foram criadas pelas seguradoras as chamadas listas negras, 

que são compostas pelas empresas reparadoras da rede independente que não 

aceitam essas condições de atuação impostas pelas seguradoras ou que se rebelam 

e passam a agir contra essas condições, buscando associações e sindicatos, como a 

ABRAESA, SINDIFUPI ou mesmo o SINDIREPA –RS.  

 

Integram esse mercado ainda, as empresas reguladoras de sinistros, que 

também prestam serviços às seguradoras, com a função precípua de apurar a 

origem, extensão e valor dos danos decorrentes dos sinistros de automóveis, 

fixando, pois, o valor da indenização a ser paga. 

 

Ocorre, porém, que essas empresas servem apenas para dar uma fachada ou 

verniz de legalidade ao ato de apuração dos danos, já que, na maioria das vezes, 

os profissionais que fazem esse serviço não possuem formação técnica apropriada, 

portanto não têm qualquer compromisso com o segurado (sociedade). Atuam, 

apenas e tão somente, para as seguradoras das quais recebem.  
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Evidentemente, essa mão de obra desqualificada é usada porque é mais 

barata, e isso também contribui para a redução dos custos e aumento arbitrário dos 

lucros, contrariando desse modo o disposto no artigo 36, inciso III, da Lei nº 

12.529, de 30 de novembro de 2011, além do que há, no caso, exercício ilegal da 

profissão dos engenheiros mecânicos, que no caso são substituídos por 

trabalhadores que, quando muito, tem formação básica.   

 

Resultaram ainda de documentos apresentados e depoimentos, que as 

seguradoras, seu sindicato, a FENSEG, integrantes das redes credenciadas de 

oficinas e outros sindicatos de reparadores, se reúnem regularmente em um fórum, 

para discutir, preços, condições de serviços, fornecimento de peças e outros temas 

relevantes, cujos indícios apontam para o intuito de regular o mercado.   

 

O próprio SINDIREPA-RS, representado pelo senhor Alexandre Ruga, que 

demonstra o seu total descontentamento com a direção nacional do seu sindicato, 

o SINDIREPA NACIONAL, esclarece a forma como ele atua, não em benefício dos 

segurados, mas em benefício das próprias seguradoras: 

 

ALEXANDRE RUGA – Bom, eu há mais de 20 anos faço parte dessa 
organização, que é o Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos. É um 
sindicato patronal. Cumpro a função de diretor. O nosso presidente é o Sr. 
Enio Guido Raupp, e, por uma questão de saúde, ele está com a saúde 
bastante debilitada, não está tendo condições de se fazer presente. 

Então, eu hoje aqui vou tentar contribuir com esta CPI trazendo algumas 
informações que a gente considera relevantes.  

Para que todos tenham noção do que são os SINDIREPAs, são as entidades 
patronais que se organizam de forma regional no Brasil. Quase todos os 
Estados da Federação possuem um SINDIREPA. E foi criada uma associação 
desses sindicatos, que a gente chama de SINDIREPA Nacional. Então, é uma 
associação de sindicatos. 

Por uma questão de coordenação política, estamos submetidos a essa 
situação de sermos coordenados nas questões de organização do nosso 
setor. Uma das questões que nós debatemos – e temos, então, comissões 
que tratam desses assuntos – é a Comissão de Reparação, ou melhor 
dizendo, as Câmaras Setoriais de Colisão. Colisão vem do termo da 
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colisão do veículo, reparar um veículo batido, que, por sua vez, então, vai 
se relacionar com as seguradoras. 

Então, foram formadas algumas comissões, e nós, ao longo do tempo, 
participamos dessas reuniões, onde a gente senta com os membros das 
seguradoras, que se fazem presentes através da FENSEG – antigamente 
Fenaseg. E essa história de reuniões, essa rodada de reuniões já ocorre há 
muitos anos. Como falei para vocês, eu participo já há muito tempo disso.  

Antigamente, não tínhamos esse SINDIREPA Nacional; tínhamos apenas a 
Abrive, que era a Associação dos Reparadores Independentes. Então, ela fazia 
esse papel e terminou no ano de 2007, se não me falha a memória. 

Em 2010, 2011, surge o SINDIREPA Nacional. Seguem as reuniões, as 
pessoas são praticamente as mesmas, a coordenação é a mesma, muda só o 
nome da entidade. E o objetivo é sempre o mesmo: discutir as demandas do 
setor. 

O que se coloca nessa pauta de reuniões? Os problemas dos reparadores:  
o atendimento ao cliente, a manipulação da vontade do consumidor, o seu 
direito de livre escolha, a questão do fornecimento de peças, enfim, todos 
esses itens são debatidos com os representantes da Fenaseg, para os quais 
nossa entidade coloca posições, algumas vezes bem contundentes. 

Porém, o que a gente percebeu no decorrer desse tempo é que nada de prático 
surgiu nisso tudo. Denúncias foram colocadas, reclamações foram colocadas, 
e nada de prático surgiu nesses anos todos. 

Nós, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa entidade começou a se rebelar 
com isso. Já deixamos de participar das últimas reuniões de forma 
intencional. Por isso, então, nos tornamos um dissidente dessa orientação 
nacional. O.K., estamos liberados para produzir as nossas próprias 
políticas regionais, foi o que nos foi dito. Se vocês não estão contentes – 
palavras do nosso coordenador –, se vocês não estão contentes com a 
coordenação nacional, resolvam o problema de vocês localmente, na sua 
região.  

Veja que essa é uma situação que nos coloca numa certa fragilidade. O 
mercado de seguros de automóveis é nacional. Não estamos falando só do Rio 
Grande do Sul. Isso envolve a todos consumidores, em qualquer lugar do 
Brasil.  Então, não há como aqui no Rio Grande do Sul se desenvolver 
uma política específica, dissonante de uma coordenação nacional. 

Então, dessa forma, nós nos dissociamos, nos afastamos. Nesse quesito de 
relacionamento com seguradora, nos afastamos, nos tornamos dissonantes 
dessa coordenação nacional. 

E aí, então, vem a informação desse documento, que nos causou bastante 
estranheza e preocupação, onde o nosso coordenador nacional, quando 
toma ciência, toma notícia de que haveria uma CPI, uma comissão 
parlamentar de inquérito que investigaria a nossa relação com as 
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seguradoras, ele nos faz algumas advertências. O Sr. Angelo traz alguns 
documentos e diz que a agremiações não ortodoxas não deveriam dar 
ouvidos. Agremiações não ortodoxas significa o sindicato dissidente que 
lá em São Paulo se criou. 

Vejam que lá em São Paulo essa coordenação também criou uma situação 
de dissidência. E aí, o que aconteceu lá poderá acontecer aqui? Não sei. 
Se fundou o Sindicato das Empresas de Funilaria e Pintura. Esse grupo 
de empresas, que é bastante grande, se separou do SINDIREPA de São 
Paulo e criou uma dissonância. E é justamente esse Sindicato de Funilaria 
e Pintura que promoveu essas denúncias, que trouxe à tona essas 
informações. 

E quando o nosso coordenador nacional faz a menção, é sobre essa 
agremiação que ele está dizendo: Tomem cuidado com essa agremiação 
não ortodoxa.  

Além disso, tenho um Whatsapp – hoje a informação circula via Whatsapp, 
ela rola muito rápido – onde o nosso coordenador nacional passa uma 
mensagem para o nosso secretário-executivo dando a seguinte informação: 
Cuidado, as seguradoras precisam de você. Aproveite este momento para 
estimular o associativismo. As seguradoras precisam de você. 

Fiquei estranhando. Pô, essa frase é emblemática. Como que uma seguradora 
precisa de um SINDIREPA, de uma pessoa da organização de um 
SINDIREPA? Enfim, isso está muito estranho. 

Então, isso demonstra que há uma coordenação no sentido de não fazer as 
coisas irem à frente. Essa pessoa, esse coordenador nacional, 
provavelmente um dia vai ser chamado aqui e vai dar suas explicações, e 
o que a gente quer saber é o seguinte: o que essas reuniões dessa 
coordenação nacional com a Fenaseg produziram de prático e de efetivo 
no trato com as seguradoras e com o consumidor? É isso que a gente quer 
ouvir. 

 

De todo o exposto, é possível concluir que existe um cartel, cujo objetivo 

primário é dominar o mercado de reparação de automóveis, para diminuir o valor 

das indenizações por meio de expedientes ilegais que lesam o segurado, eliminam 

a concorrência entre as empresas no mercado de reparação e impedem a livre 

iniciativa de agir. Nesse aspecto, pois, esses atos particularmente e em seu conjunto 

infringem a legislação de direito econômico. 

 

O art. 36, da Lei nº 12. 529, de 30 de novembro de 2011, que trata das 

infrações à ordem econômica, estabelece que: qualquer ato que tenha por objeto ou 
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possa produzir os efeitos de falsear, limitar ou prejudicar a livre concorrência ou 

a livre iniciativa, ainda que não sejam atingidos constituem infração à ordem 

econômica. 

 

Não há dúvidas sobre os fatos e as suas implicações jurídicas, razão pela 

qual se impõe: 

 

Oficiar o Conselho de Direito Econômico - CADE, enviando-lhe os 

depoimentos e provas documentais e de vídeo obtidas, solicitando a instauração 

imediata de um procedimento administrativo para investigar as seguradoras e sua 

rede credenciada, pelas infrações ao direito econômico aqui apontadas. 

 

Encaminhar ao Ministério Público, as provas relativas aos fatos que 

demonstrem as práticas ilegais das seguradoras e seus prepostos, no sentido de 

obrigar o segurado-consumidor a reparar o veículo sinistrado nas redes 

credenciadas, para que, se possível, celebrem com as oficinas de funilaria e pintura 

que compõem essas redes, um Termo de Ajustamento de Conduta, que as impeça 

de praticar preços abaixo do mercado, aceitar o fornecimento de peças pelas 

seguradoras, bem como deixarem de aplicar peças usadas, não originais, ou que 

não atendam às especificações dos fabricantes dos veículos, sob pena de multa se 

constatada quaisquer dessas irregularidades.  

 

5.4 SONEGAÇÃO FISCAL 
 
 

Informações preliminares que levaram a CPI a incluir no escopo de suas 

investigações o tema da sonegação fiscal sugeriam que as empresas seguradoras, 

ao comprarem peças para os automóveis de seus segurados e as encaminharem para 

destinatários diferentes daqueles referidos nas notas fiscais, estariam realizando a 

circulação de mercadorias, sem o devido pagamento de imposto, em desrespeito às 

normas do ICMS/RS, estabelecidas nos Art. 12º e 13º do Decreto 37.699/1997. 
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Para aprofundar o tema, a CPI encaminhou à Receita Estadual e à Escola de 

Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul uma série de 

questionamentos, que foram respondidos pelo auditor fiscal Edison Moro Franchi, 

chefe da Divisão de Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual, e pelo Professor 

Doutor Arthur Maria Ferreira Neto, especialista em Direito Tributário, em 

apresentações realizadas na última reunião de oitivas da Comissão.  

 

Ainda que, em nenhum momento, tivesse sido comprovado dolo por parte 

das seguradoras quanto ao descumprimento da legislação tributária, houve por 

parte dos palestrantes interpretações divergentes com relação ao fato de a prática 

denunciada ser ou não considerada circulação de mercadorias.  

 

Franchi afirmou que, diferentemente do Estado de São Paulo, que possui um 

regime especial para as seguradoras, o Rio Grande do Sul não tem em sua 

legislação tributária uma abordagem específica para operações envolvendo o 

sinistro veicular e, por esse motivo, aplica-se aqui a regra de tributação geral. 

Disse que a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não interpreta a entrega de 

peças às oficinas como circulação de mercadoria e que a operação é totalmente 

tributada, exceto quando esta ocorre inteiramente fora do Estado, ou seja, a 

seguradora compra a peça de um atacadista em uma outra unidade da Federação e 

efetua a entrega em uma oficina no RS.   

 

Sobre a hipótese de as seguradoras estarem realizando circulação de 

mercadorias ao entregarem peças em endereço diferente daquele discriminado na 

nota fiscal, ele admitiu que ocorria o descumprimento da obrigação acessória, mas 

que esta situação não trazia ônus ao Estado e poderia ser regularizada caso a 

seguradora solicitasse regime especial à Receita Estadual. 

 

Arthur Maria Ferreira Neto discordou do entendimento do representante da 

Receita Estadual de que este tipo de operação denunciada à CPI aconteceria sem 

intuito comercial. Para ele, não basta dizer que há um regime de substituição 
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tributária e que tudo o que ocorre depois já está marcado por esta forma de 

tributação. Na sua avaliação, existe, sim, uma operação econômica entre a 

seguradora que recebe as peças e depois as repassa às oficinas. Salientou a 

importância de a Receita analisar esse repasse, visto que, em um conceito 

constitucional, tal operação poderia se enquadrar como circulação de mercadoria.  

 

Ferreira Neto disse que lhe chamou atenção a fala do chefe da Divisão de 

Fiscalização e Cobrança da Receita Estadual quando este sustentou que as 

seguradoras simplesmente forneciam peças sem intuito comercial. Considerando 

que a seguradora participa de uma triangulação da operação, assumindo para si o 

ônus de intermediá-la, podia-se inferir que só o fazia porque tinha algum interesse 

em participar dessa cadeia produtiva. Na opinião do professor, se as seguradoras 

possuem algum tipo de interesse em participar dessa cadeira produtiva pode-se 

então presumir que ela realiza algum tipo de ato de comércio, até porque, como foi 

amplamente referido, há uma transmissão de notas fiscais, mesmo que seja só para 

acompanhar a mercadoria de um para outro, fato que, por si só, é suficiente para 

classificar o ato como uma operação comercial.  

 

Para o professor, ainda prevalece em matéria de ICMS o princípio da 

autonomia de estabelecimento. Isso significa dizer que, mesmo que o 

estabelecimento não seja legalmente qualificado como ato de comércio, não se 

pode desqualificá-lo dessa natureza. Ferreira Neto diz que, levando-se em 

consideração todos os elementos teóricos do ICMS, é possível entender que existe 

uma lacuna nesta operação econômica que tem cor, gosto e cheiro de circulação de 

mercadoria, portanto, se existem todos esses elementos, não há como afirmar que, 

só porque a lei não permite, não pode, neste momento, tributar.  

 

Segundo o especialista, é possível ver, neste modo de triangulação praticado 

pelas seguradoras, uma autorização constitucional para se criar via Legislativo esta 

forma de tributação, o que é totalmente compatível com a Lei Complementar que 

regula o ICMS. Ele questionou a Receita Estadual quais seriam os argumentos que 
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desqualificariam o intuito comercial das operações referidas – se isso se daria pelo 

fato de as seguradoras, ao adquirirem peças “potencialmente” não estariam 

auferindo lucros. Refletiu que, se este fosse o motivo, qualquer comerciante que 

praticasse uma operação a preço de custo, ou até mesmo com prejuízo, estaria 

automaticamente dispensado do recolhimento do ICMS. 

 

Ferreira Neto admitiu que não há elementos para afirmar que existe 

sonegação fiscal nessas operações, visto que não se pode presumir qualquer 

intencionalidade por parte das seguradoras em fraudar o fisco. No entanto, 

destacou que, em tese, o Estado do Rio Grande do Sul pode estar deixando de 

arrecadar impostos relativos às operações de fornecimento de peças pelas 

seguradoras.  

 

Questionado se as seguradoras poderiam fornecer peças diretamente às 

oficinas, tendo em vista a disposição legal que as proíbe de explorarem os ramos 

do comércio e indústria, respondeu que, em tese, não. Pois, se a lei não permite o 

comércio, resta óbvio que uma seguradora não pode praticar tais atos, mas 

salientou que também não valia o raciocínio a contrário senso, isto é, se aquele que 

não pode praticar atos de comércio, vier a praticá-lo e, por causa disso, disser que 

não tem que pagar ICMS, isso seria certamente o melhor planejamento tributário 

possível: a pessoa se qualifica como empresa prestadora de serviços e diz que não 

é contribuinte do ICMS.  

 

Diante disso, constata-se que o tema em questão precisa ser analisado com 

mais profundidade, dadas as diferentes interpretações trazidas pelos especialistas. 

Se ficar claro que a triangulação realizada pelas seguradoras é considerada 

circulação de mercadorias, então é necessário que se encontrem formas de fazer 

valer o Decreto-Lei nº 73. No entanto, se a própria Receita Estadual entende que o 

processo não configura comércio cabe a esta CPI os seguintes encaminhamentos:  
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a) que seja enviado documento da Assembleia Legislativa à Receita Estadual 

do Rio Grande do Sul solicitando uma investigação acerca do descumprimento de 

obrigação acessória por parte das seguradoras e, constatada irregularidade, aplique 

as respectivas sanções.  

 

b) que este relatório seja encaminhado à Comissão de Finanças, 

Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul e que se solicite à mesma, por meio de requerimento, a promoção de uma 

série de debates ou audiências públicas, trazendo à mesa especialistas da Receita 

Estadual, Receita Federal, Tribunal de Contas, universidades e até mesmo 

representantes das empresas seguradoras, a fim de que se possa chegar a um 

consenso à luz da Constituição e das leis estaduais;  

 

c) que se encaminhe este relatório, assim como as transcrições dos 

especialistas ouvidos neste pilar, às Receitas Estaduais de todas as unidades da 

Federação, aos Parlamentos, Tribunais de Contas, Congresso Nacional e ao Senado 

para que se amplie ainda mais o debate. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Em seis meses de investigações, o que se pôde concluir nesta CPI das 

Empresas Seguradoras Veiculares é que existe um sistema cartelizado, 

extremamente poderoso e articulado, que vende um serviço de proteção ao cliente, 

mas que, em nome do lucro exorbitante, acaba, de várias maneiras, não apenas 

lesando o consumidor, como também colocando em risco a vida de muitos.  

  

A análise de ampla documentação encaminhada à CPI permitiu que se 

constatasse um total descaso com os direitos e a segurança dos consumidores, que 

absolutamente desconhecem o que é feito, como é feito e com o que é feito o reparo 

de seus automóveis.  

  

Assim, em suas sessões regulares, a CPI ouviu de forma oficial 59 pessoas, 

cujos depoimentos auxiliaram sobremaneira o processo de elucidação das hipóteses 

levantadas no Plano de Trabalho.  

  

A fim de se obter melhor entendimento dos fatos, apresentam-se as 

considerações finais do trabalho dentro dos quatro pilares que o balizaram: (1) 

fomento à criminalidade, (2) lesão ao consumidor, (3) formação de cartel e (4) 

sonegação fiscal. 
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Antes, porém, abre-se um parêntese para duas observações: 

  

Primeiro, é necessário reconhecer e salientar a importância dos serviços 

prestados pelas seguradoras veiculares. Afinal, a indústria de seguros suplementa 

o Estado no fornecimento de serviços importantíssimos para a sociedade. Apesar 

disso, é imperativo que suas relações com os segurados sejam pautadas pela lei e 

inspiradas pelos princípios das relações de consumo.  

  

Segundo, é importante esclarecer que toda CPI, em sua essência, é um 

instrumento investigativo do Parlamento – portanto, representativo da sociedade 

–, que, apesar de ter poderes semelhantes aos da Polícia e da Justiça, não possui 

caráter punitivo e, por conta disso, não raro, acaba decepcionando aqueles que, de 

forma equivocada, muitas vezes esperam da Comissão um julgamento célere que 

só o Poder Judiciário pode dar. Este é o motivo pelo qual o senso comum costuma 

dizer que CPIs não produzem resultados efetivos, o que é um equívoco, visto que 

a própria investigação, amplamente divulgada pela imprensa, na maioria das vezes, 

acaba gerando resultados imediatos, tão importantes quanto os desdobramentos 

finais. Eis a razão pela qual, já no início de sua atuação, a CPI buscou o 

acompanhamento integral da Polícia Civil e do Ministério Público, que, por força 

de lei, são aqueles que podem dar continuidade às investigações por meio da 

abertura de inquérito ou de processo judicial, caso considerem os indícios e provas 

levantadas o suficiente para tal. 

  

A CPI se fortaleceu na medida em que convidou a compor o quadro a 

Polícia Civil, representada pelo DEIC, o Ministério Público, por meio das 

promotorias Criminal e do Consumidor, a Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, mais precisamente por meio de especialistas da Escola de Direito, 

o PROCON, a Corregedoria do DETRAN, o CREA e a Receita Estadual.  Buscou-

se ainda o know-how do DEIC da Policia Civil do Estado São Paulo, que avança 

em um inquérito sobre a venda irregular de salvados, assim como do PROCON e 

do Ministério Público de Ribeirão Preto (SP), que, no final de 2017, realizaram 
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uma força-tarefa bem-sucedida para identificar in loco casos de lesão ao 

consumidor praticados por seguradoras veiculares. 

  

Feitos os esclarecimentos preliminares, seguem as conclusões específicas 

de cada pilar: 

  

SOBRE O ENSEJO À CRIMINALIDADE 

  

Esta CPI iniciou suas investigações apurando denúncias de irregularidades 

que sinalizavam uma relação direta entre a venda de veículos salvados e os 

elevados índices de criminalidade. A suspeita inicial era de que muitos desses 

automóveis, comprados em leilão, estariam sendo utilizados para esquentar 

veículos receptados. No decorrer dos trabalhos, novos indícios fortaleceram a tese, 

restando comprovado que o comércio de salvados e sucatas efetivamente desperta 

o interesse de criminosos. No entanto, pôde-se constatar que os problemas 

começam bem antes da venda, tendo como ponto de partida omissões do poder 

público.  

  

Constatou-se que as autoridades de trânsito do Rio Grande do Sul, EPTC, 

Brigada Militar, Guardas Municipais etc., excetuando-se a Polícia Rodoviária 

Federal, descumprem a Resolução 544/2015, do Contran, que determina o registro 

do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e o relatório de avarias 

no momento do acidente. Esta falha permite que automóveis sinistrados de média 

e grande monta “circulem livremente”, sem que possuam qualquer restrição 

inserida na BIN e no DETRAN. 

  

Considerando que, em tese, 20% da frota é segurada e 80% não o é, este 

descumprimento da Resolução por parte dos agentes de trânsito, que alegam falta 

de treinamento, enseja o crime, visto que milhares e milhares desses veículos 

retornam à circulação sem terem de cumprir a legislação, que determina aos 

veículos de média monta a apresentação de notas fiscais para a obtenção dos CSVs 
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e os de grande monta, isto é, sucatas, a baixa permanente da documentação e o 

respectivo recorte do chassi para entrega ao DETRAN. 

  

Esse descaso também lesa um grande número de consumidores, uma vez 

que, ao adquirirem um veículo seminovo, desconhecem o histórico desse 

automóvel, vindo tardiamente a descobrir - normalmente quando têm seu pedido 

de seguro negado pelas companhias - que o referido automóvel é salvado de 

sinistro. Uma situação que tem gerado inúmeros processos judiciais, conforme 

documentação encaminhada pelo Tribunal de Justiça à CPI. 

  

Sobre as supostas irregularidades denunciadas de que as seguradoras 

estariam classificando erroneamente as montas dos veículos sinistrados 

indenizados como perda total, a fim de se beneficiarem, auferindo, assim, maior 

valor pelos bens disponibilizados para venda em leilões, esta CPI constatou que, 

apesar de terem sido encontrados casos de veículos que tiveram suas montas 

reduzidas, de grande para média (Exemplos: IUE 8554, KVM 7922, IWD 7455), 

não se pode dizer que esta é uma prática regular das seguradoras.  

 

O Leilão do Pestana, o maior do estado do Rio Grande do Sul, realiza, 

anualmente, a venda de cerca de 27 mil veículos, dos quais 15 mil provêm de 

sinistros de média e grande monta.  

 

Mais de 90% dos veículos indenizados por perda total chegam ao pátio do 

leilão sem registro do BOAT e sem a respectiva restrição de circulação inserida na 

Base de Índice Nacional (BIN) e no DETRAN.  

 

A vistoria de transferência desses veículos para o estado de São Paulo, sede 

das seguradoras, hoje tem sido realizada, no pátio do Pestana Leilões, por três 

empresas credenciadas ao DETRAN de São Paulo, que atuam no Rio Grande do 

Sul de forma irregular. Segundo a Corregedoria do DETRAN/RS, essas empresas 

não poderiam realizar vistoria de transferência no estado, visto que o Código 
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Brasileiro de Trânsito, art. 22, limita esta competência à circunscrição de cada 

órgão, restando evidente que esse procedimento deve ser realizado pelo órgão 

executivo do estado onde veículo sinistrado será vistoriado.  

 

Cálculos preliminares apontam que tais irregularidades já teriam lesado os 

cofres públicos do Estado com prejuízos na ordem de R$ 50 milhões, considerando-

se apenas as taxas de transferência pagas em outros estados da federação.  

 

Esta CPI também constatou, por meio de uma análise detalhada do perfil 

de compradores de salvados com RG do Rio Grande do Sul, que 14,03% dos 

arrematantes de veículos leiloados pelo Pestana, entre os meses de agosto e 

dezembro de 2017, possuem passagem pela polícia como suspeito, acusado, autor 

e/ou indiciado por crimes graves como adulteração veicular (21,6%), receptação 

de veículo (20,1%), receptação de peças (12,4%), furto e roubo de veículos (9,9%), 

assalto a banco (1%) e extorsão (1,4%). 

 

Dentre os veículos de média monta comprados por esses arrematantes com 

passagem pela polícia, 29% não apresentaram as devidas restrições de monta ou de 

sinistralidade nos sistemas dos órgãos de trânsito pesquisados.  

 

Entre as deficiências identificadas, que possibilitam o ensejo à 

criminalidade, estão o funcionamento da BIN, onde deveria constar de forma 

permanente o registro de sinistralidade, e a falta de comunicação entre as bases 

dos DETRANs, que não são integradas.  

 

Com relação ao processo de limpeza da documentação de veículos 

sinistrados, constatou-se que a retirada da observação de sinistralidade da 

documentação ocorre preferencialmente em pequenos municípios do estado de 

Minas Gerais. Alguns desses veículos retornam ao Rio Grande do Sul totalmente 

limpos, como se nunca tivessem sido sinistrados.  
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Tudo isso leva à conclusão de que o comércio de salvados – bens 

considerados irrecuperáveis economicamente pelas seguradoras – enseja o crime, 

visto que, na maioria das vezes, só vale a pena consertar esses bens quando da 

limpeza de documentação, seguida do uso de peças sem procedência.  

  

  

RECOMENDAÇÕES 

  

- Que haja capacitação dos agentes da Brigada Militar, da EPTC e das 

demais autoridades de trânsito municipais para que realizem o registro do BOAT 

no momento do sinistro, conforme determina a Resolução 544/15 do Contran, assim 

como uma determinação dos poderes executivos para que se cumpra esse 

procedimento; 

- Que se fortaleça a atuação da Corregedoria do DETRAN, dando 

autonomia para que investiguem os Centros de Registro de Veículos Automotores 

(CRVAS) e Centros de Inspeção Veicular; 

- Que se oficie o Denatran para que todo boletim de acidente de trânsito e 

seus respectivos danos fiquem registrados de forma permanente na BIN, conforme 

determina a Resolução 544/15, e que as informações históricas de sinistralidade 

sejam disponibilizadas também por meio do SINESPE/Cidadão, aplicativo de 

consulta popular a veículos; 

- Que sejam solicitadas providências ao Governo do Estado do Rio Grande 

do Sul e ao DETRAN/RS acerca da invasão de competências do DETRAN de São 

Paulo na circunscrição do Rio Grande do Sul; 

- Que seja solicitado ao DETRAN/RS que encaminhe ofício às seguradoras 

veiculares instruindo-as acerca dos procedimentos corretos com relação às 

vistorias, sugerindo ainda que os veículos sinistrados colocados à venda no Rio 

Grande do Sul sejam transferidos para os CNPJs de suas respectivas filiais no 

estado, adequando-se a normativa do Contran e facilitando a transferência aos 

arrematantes.   
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- Que seja solicitada à Corregedoria do DETRAN/RS a investigação dos 21 

proprietários de veículos analisados pela CPI, cuja limpeza de documentação 

indica crimes de estelionato e falsidade documental. 

  

SOBRE A LESÃO AO CONSUMIDOR 

  

Por meio de depoimentos e análise documental, foram confirmadas todas 

as denúncias apresentadas no pilar “Lesão ao Consumidor”, como manipulação da 

livre escolha do cliente, desvio de clientela de oficinas não credenciadas, 

imposição implícita do reaproveitamento de peças, inclusive de itens de segurança, 

como rodas, eixos, suspensão e longarinas, e utilização preferencial de peças de 

reposição não genuínas, sem o consentimento do consumidor, o que pode acarretar 

até mesmo a perda de garantia do veículo. 

  

A análise documental baseou-se em orçamentos, notas fiscais e ordens de 

serviço encaminhados por 30 oficinas de um total de 432, às quais a CPI requisitou, 

por e-mail, relatório completo acerca dos reparos realizados nos anos de 2017 e 

2018. Não foi possível analisar toda a documentação recebida, visto que o montante 

encaminhado superou 30.000 páginas, sem contar os arquivos digitais. No entanto, 

a partir da análise de uma pequena amostra, selecionada aleatoriamente e analisada 

por peritos, constatou-se: 

  

a) a utilização de peças paralelas em veículos segurados pelas empresas 

Bradesco, HDI, Grupo Porto, Sul América e Generali, sem o consentimento do 

consumidor; 

  

b) a aplicação de peças de reposição não genuínas, isto é, não homologadas 

pelas montadoras, em veículos segurados pelas empresas Bradesco, HDI, Grupo 

Porto, Tokio Marine, Sul América, Mapfre, Azul, Banco do Brasil, Liberty, Mitsui 

e Caixa, sem o consentimento do consumidor; 
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c) o recondicionamento de peças consideradas itens de segurança, como 

longarinas, rodas, suspensão, eixos, entre outros, em veículos segurados pelas 

empresas Bradesco, HDI, Grupo Porto, Sul América, Generali e Mapfre BB, sem o 

consentimento do consumidor. 

  

Além da análise documental, uma força-tarefa capitaneada pelo PROCON 

e composta por Ministério Público, Polícia Civil, CREA e CPI, fiscalizou três 

oficinas credenciadas e escolhidas de forma aleatória, Amaregia Centro 

Automotivo, Autosul e BL Car Centro de Serviços Automotivos, onde foram 

lavrados 13 autos de infração pela constatação in loco da aplicação de peças de 

reposição não originais (não genuínas), peças com logomarcas raspadas, 

recuperação de itens de segurança e até mesmo a colocação de peças usadas, de 

procedência duvidosa, aplicadas sem o consentimento do consumidor, tendo um 

dos casos, envolvendo veículo oficial do Estado, gerado inquérito na Polícia Civil 

do RS. 

  

Esses autos de infração referem-se a veículos cobertos pelas seguradoras 

Mapfre, Bradesco, Azul, Sul América, Banco do Brasil, Liberty, Mitsui e Caixa. 

  

Constatou-se também amplo desconhecimento e consequente 

descumprimento, tanto por parte das oficinas credenciadas, quanto das reguladoras 

de sinistro, do Termo de Ajustamento de Conduta nº 51.161.1339/2012-5, de 

abrangência nacional, firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo 

e a empresa Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, que, em 5 de setembro de 

2017, na sede da Promotoria de Justiça do Consumidor da Capital paulista, assumiu 

o compromisso de utilizar na reparação de veículos segurados peças de reposição 

originais, conforme a definição da ABNT NBR 1529:2005, isto é, peças genuínas, 

homologadas pela montadora, podendo utilizar peças não originais apenas quando 

previamente consentido ou requerido pelo consumidor.  
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O descumprimento deste TAC, constatado pela CPI, estabelece a aplicação 

de multa equivalente ao décuplo do valor da peça de reposição original (genuína), 

sendo o valor revertido ao Fundo Especial de Despesa de Reparação de Interesses 

Difusos, regulamentado pela Lei 6.586/89. 

  

RECOMENDAÇÕES: 

  

- Que se oficie o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que, dentro 

das suas atribuições, firme um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com todas 

as empresas seguradoras de veículos atuantes no Rio Grande do Sul, determinando:  

a) que se estabeleçam critérios técnicos acerca dos chamados itens de 

segurança e que as empresas se comprometam em não recuperá-los, sob hipótese 

alguma, mediante a aplicação de multas sobre o faturamento da empresa, em caso 

de descumprimento; 

b) que as empresas se comprometam em utilizar peças e demais 

componentes de reposição originais (genuínas), conforme definição ABNT NBR 

1529:2005, mediante a aplicação de multas sobre o faturamento da empresa, em 

caso de descumprimento. 

c) que as empresas disponibilizem e divulguem um recall aos segurados, 

possibilitando a substituição de peças não genuínas aplicadas a veículos que 

estejam dentro do prazo de garantia das montadoras; 

d)  que as empresas se comprometam em disponibilizar um relatório 

completo dos serviços realizados nos automóveis constando nomenclaturas das 

peças utilizadas, segundo norma ABNT NBR 1529:2005, e descrição dos reparos.  

 

- Que se oficie o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que, dentro 

das suas atribuições, firme um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com todas 

as reguladoras de sinistro atuantes no Rio Grande do Sul, determinando que se 

exija formação técnica especializada para perito ou regulador que assine como 

responsável técnico pelo conserto de um veículo. 
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SOBRE A FORMAÇÃO DE CARTEL 

  

A formação de cartel é uma prática difícil de ser comprovada, tanto 

administrativa como judicialmente. Sabe-se que o poder de mercado por si só não 

é considerado ilegal, porém quando uma empresa ou grupo de empresas abusa deste 

poder, adotando uma conduta que fere a livre concorrência, a prática configura 

abuso de poder econômico.  

 

Este fato evidencia-se a esta Comissão quando, de um universo de 12 mil 

oficinas atuantes no estado, apenas 2% delas recebem 80% dos encaminhamentos 

de veículos para reparo por parte das seguradoras. Essas companhias detêm todo o 

poder, não somente sobre as oficinas, as quais subjugam com regras escusas e 

valores ínfimos de mão de obra pré-estabelecidos por seus próprios softwares de 

orçamentação, como também manipulam o direito de escolha do cliente – desde o 

direcionamento do corretor – tirando-lhe benefícios e cobrando diferenças de 

reparos que vierem a fazer em oficinas não referenciadas. 

 

O direcionamento de clientes e a fixação de valores de mão de obra são as 

principais estratégias para controlar o mercado, inviabilizando à grande maioria o 

exercício saudável da livre concorrência.   

 

RECOMENDAÇÕES: 

  

Que se oficie o Conselho de Direito Econômico (CADE), enviando-lhe os 

depoimentos e provas documentais obtidas, solicitando a instauração imediata de 

um procedimento administrativo para investigar possível formação de cartel 

envolvendo as seguradoras, a FENSEG, SINDIREPAs, reguladores e as oficinas 

que integram as redes credenciadas das seguradoras, em razão de eventuais 

infrações ao direito econômico aqui apontadas. 
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SOBRE A SONEGAÇÃO FISCAL 

  

A possibilidade de as empresas seguradoras estarem realizando a circulação 

de mercadorias, sem o devido pagamento de ICMS, ao comprarem peças e as 

encaminharem para destinatários diferentes daqueles referidos nas notas fiscais, 

levou a CPI a incluir o tema da sonegação fiscal em suas investigações.  

 

Do ponto de vista da obrigação principal, isto é, recolher o imposto devido, 

constatou-se que não há sonegação fiscal, uma vez que a Receita Estadual do Rio 

Grande do Sul nega, por meio do Parecer nº 18.294 (acostado aos autos), que haja 

“descumprimento da legislação nas operações de fornecimento de peças com 

destino às oficinas contratadas para execução dos serviços relativos ao sinistro”.   

 

No que se refere às obrigações acessórias, isto é, a entrega de mercadoria 

em endereço diverso do destinatário consignado na nota fiscal, admite-se que esteja 

havendo descumprimento. No entanto, como inexiste capitulação legal 

contemplando o procedimento, restaria a possibilidade de a seguradora encaminhar 

solicitação de regime especial nos termos do art. 202 a 209 do Livro II do RICMS 

para poder realizar a entrega em endereço diverso. 

 

O que se conclui é que o assunto precisa ser analisado com mais 

profundidade, dadas as diferentes interpretações trazidas pelos especialistas. De 

um lado, presume-se que, ao participar da cadeia produtiva, as companhias 

seguradoras estariam executando uma operação comercial. De outro lado, entende-

se que seguradoras não podem ser contribuintes do ICMS, visto não executarem 

com habitualidade nenhuma das hipóteses do fato gerador, isto é, o fornecimento 

de peças decorre apenas do adimplemento de obrigação prevista em contrato de 

seguro. Se ficar claro que a triangulação realizada pelas seguradoras é considerada 

circulação de mercadorias, então é necessário que se encontrem formas de fazer 

valer o art. 73 do Decreto-Lei nº 73/1966, que proíbe as sociedades seguradoras de 
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explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria. No entanto, se a própria 

Receita Estadual entende que o processo não configura comércio, cabe a esta CPI 

os seguintes encaminhamentos. 

  

RECOMENDAÇÕES:  

  

a) Que seja enviado documento da Assembleia Legislativa à Receita 

Estadual do Rio Grande do Sul solicitando uma investigação acerca do 

descumprimento de obrigação acessória por parte das seguradoras e, constatada 

irregularidade, apliquem-se as respectivas sanções.  

  

b) Que este relatório seja encaminhado à Comissão de Finanças, 

Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul e que se solicite à mesma, por meio de requerimento, a promoção de uma 

série de debates ou audiências públicas, trazendo à mesa especialistas da Receita 

Estadual, Receita Federal, Tribunal de Contas, universidades e até mesmo 

representantes das empresas seguradoras, a fim de que se possa chegar a um 

consenso à luz da Constituição e das leis estaduais;  

  

c) Que se encaminhe este relatório, assim como as transcrições dos 

especialistas ouvidos neste pilar, às Receitas Estaduais de todas as unidades da 

Federação, aos Parlamentos, Tribunais de Contas, Congresso Nacional e ao Senado 

para que se amplie ainda mais o debate. 
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SUGESTÕES DE INDICIAMENTO 

 

Foram verificadas inúmeras irregularidades a partir da análise de 

depoimentos e vasto material documental encaminhado à Comissão. No entanto, o 

fato desse exame ter se restringido ao aspecto administrativo fez com que esta CPI 

propusesse uma força-tarefa surpresa, capitaneada pelo PROCON-RS, com o apoio 

da Polícia Civil, do Ministério Público e do CREA, para comprovar in loco a 

prática dos delitos referidos. 
 

 Assim, de forma aleatória, a equipe de fiscalização escolheu três 

estabelecimentos de reparação de veículos credenciados às seguradoras, em Porto 

Alegre, onde foram lavrados 13 autos de infração envolvendo veículos segurados 

por oito companhias. Nestes locais, segundo relatório do PROCON (Of. 

052/2018/PROCON/RS), em anexo, foram verificadas peças sem identificação do 

fabricante, peças de reposição não originais, peças com logomarcas raspadas e 

itens de segurança recuperados. 
 

Sugerimos, assim, os indiciamentos das três oficinas fiscalizadas e das oito 

seguradoras envolvidas, por descumprimento do art. 21 do Código de Defesa do 

Consumidor, e conforme o art. 34 do mesmo, por responsabilidade civil solidária. 

  

São as oficinas:  

 

1. Amaregia Centro Automotivo – CNPJ 18.012.025/0001-70 
2. JC Serviços Automotivos (Auto Sul) – CNPJ 04.557.001/0001-92 e ALB 

Reparação Automotiva (Auto Sul – Centro) – CNPJ 24.876.684/0001-90 
3.BL Car Centro de Serviços Automotivos – CNPJ 91.767.731/0001-12 

 
E as seguradoras: 

 
1. Mapfre Seguros 
2. Bradesco Seguros  
3. Cia. Azul Seguros  
4. Sul América Seguros 
5. Banco do Brasil Seguro Auto 
6. Liberty Seguros 
7. Mitsui Sumitomo Seguros  
8. Caixa Seguros 
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PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS 

 

Na sequência, apresentam-se três anteprojetos de lei, encaminhados pela 

Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviço para Excelência da 

Reparação Automotiva, que esta Comissão julga importante debater e aprimorar.  
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PROJETO DE LEI Nº   ,  DE 2018 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

empresas de leilões e lojas de venda 

salvados de automóveis, comunicar a 

comercialização de veículos (veículos de 

média e grande monta), ao DETRAN/RS, 

veículos advindos de seguradoras de 

automóveis financeiras, bancos,  empresas 

particulares, locadoras de automóveis, 

serviços públicos e consumidores finais. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECRETA: 

 

 

Artigo 1º - Ficam as empresas de leilão de veículos e lojas 

de salvados, obrigadas a comunicar ao Departamento Estadual 

de Trânsito – DETRAN/RS dados de todos os veículos 

considerados média e grande monta, para leilão ou 

comercialização, advindos de seguradoras de automóveis, 

Financeiras, Bancos, empresas particulares, locadoras de 

automóveis, serviços públicos e consumidores finais. 

 

Parágrafo primeiro – As comunicações que se refere a caput 

deverão ser feitas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas da chegada dos veículos no estabelecimento 

comercial/leilão. 

 

Parágrafo segundo – A comunicação que se refere o caput, 

deverá estar acompanhada: 

 
a) De cópia do FORMULÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM 

VEÍCULOS SINISTRADO, conforme Resolução CONTRAN Nº 544 
DE 19/08/2015, assinado por profissional engenheiro; 

 
b) ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA; 
 
c) 4 Fotos do veículo acidentado;  
 



 

d) Cópia do DUT. 
 

Parágrafo terceiro – O DETRAN/RS regulamentará em 120 dias 

o meio de envio. 

 

Artigo 2º -  As empresas de leilão e as lojas de venda 

salvados são responsáveis pelo correto enquadramento do dano 

em relação ao Dano de pequena monta, média monta ou grande 

monta, estabelecido na Resolução CONTRAN Nº 544 DE 

19/08/2015, respondendo civil e criminalmente.  

 

Artigo 3º - As empresas de leilão e as lojas de venda salvados 

ficam proibidas de comercializar automóveis classificados 

como de grande monta, com suas placas e números identificação 

dos chassis ainda nos veículos. 

 

Parágrafo único – O procedimento deve ocorrer antes da data 

do leilão ou da comercialização do veículo ao interessado. 

 

Artigo 4º -  As empresas de leilão e a lojas de venda salvados 

ficam proibidas de levar a leilão e comercializar veículos 

sinistrados sem que a transferência tenha ocorrido para o 

nome da seguradora, conforme estabelecido § 2º na RESOLUÇÃO 

Nº 544, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.  

 
Artigo 5º - As empresas de leilão e as lojas de venda salvados 

ficam proibidas de levar a leilão veículos que tenha registro 

de multas e IPVAs. 

 

Artigo 6º - As empresas de leilão e as lojas de venda salvados 

ficam proibidas de levar a leilão e comercializar veículos 

de pequena, média e grande monta, que não estejam devidamente 

emplacados no Estado do Rio Grade Sul. 

 

Artigo 7º - As empresas de leilão e as lojas de venda salvados 

estão obrigadas a informar ao DETRAN/RS em 72 horas após a 

comercialização, os dados completos dos compradores dos 

veículos de pequena, média e grande monta. 

 

Parágrafo único – O DETRAN/RS regulamentará em 120 dias o 

conteúdo e o meio de envio. 

 

Artigo 8º - O descumprimento do disposto nesta Lei ensejará 

a proibição de receber, a qualquer título, vantagem econômica 



 

ou patrimonial da Administração Pública direta e indireta, 

bem como: 

 

a) multa de 1000 (mil) UPF/RS por veículo, dobrada em caso 
de reincidência. 

b) suspensão temporária do credenciamento junto ao 

DETRAN/RS por até 90 (noventa) dias; 

c) proibição de comercialização de veículos acidentados; 
d) perda do credenciamento e interdição do 

estabelecimento; 

 

Parágrafo primeiro – Assegurado o devido processo 

administrativo, com garantia de ampla defesa e 

contraditório; 

 

Parágrafo segundo – O DETRAN/RS regulamentará o processo 

administrativo em até 120 dias. 

 

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

JUSTIFICATIVA 

O projeto de lei proposto é fruto dos trabalhos desenvolvidos 

pela “CPI das Seguradoras Veiculares, e tem por escopo combater a 

atividade criminosa conhecida por “esquentar” carros. As quadrilhas 

utilizam-se do aproveitamento do chassi do veículo acidentados, com 

perda total para legalizar aqueles que são produto de crime. 

A falta de medidas efetivas que combatam essa prática criminosa 

permite fomentar um mercado paralelo, na qual os desmanches são os 

grandes propulsores. O Estado, como detentor do monopólio da Segurança 

Pública, não pode ficar inerte a esse problema. 
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PROJETO DE LEI Nº   ,  DE 2018 

 

Impõe sanções às oficinas de reparação e 

concessionarias autorizadas que 

praticarem condutas lesivas aos 

segurados ou terceiros e dá outras 

providências. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECRETA: 

 

Artigo 1 - As oficinas de reparação e concessionárias autorizadas 

incumbidas de reparar veículos danificados por acidentes 

automobilísticos ou reparos mecânicos de qualquer espécie, deverão 

antes início dos reparos obter de acordo expresso do consumidor nos 

seguintes documentos: 

 

a) Em orçamento detalhado contendo a relação de todas as peças 
que serão substituídas ou reparadas nos veículos, onde fique 

demonstrado o tipo de cada peça que será substituída atendendo 

ABNT NBR 15296/2005 - peças reposição original ou peça de 

reposição; 

 

b) Autorização por escrito de cada consumidor, quando do 

reaproveitamento de rodas, eixo suspensão, longarinas, 

sistemas de freio, sistema de Air bag, sistema de direção, 

sistema de ABS, sistema de tração, portas com barra de 

proteção, faróis e lanternas ou qualquer outro item de 

segurança ativa ou passiva dos veículos que venha a reparar; 

 

Parágrafo primeiro – O de acordo que se refere o caput do artigo, 

também se aplica aos orçamentos elaborados de seguradora.  

 

Parágrafo segundo – O descumprimento do previsto neste Artigo 

sujeitará a oficina/concessionária autorizada ao pagamento de multa 

no valor de 1000 (mil) UPF/RS, por cada infração, dobrada em caso de 

reincidência. 

 

Parágrafo terceiro - As oficinas reparadoras que utilizarem peças não 

genuínas ou usadas, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15296/200, 
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sem a expressa autorização dos consumidores, poderão ter ainda sua 

inscrição estadual cassada por até 5 (cinco) anos. 

 

Artigo 2º – Na hipótese de utilização pela oficina reparadora de 

partes, peças e acessórios automotivos na reparação de veículo 

automotor, que tenham sido destacados de outros veículos, deverão: 

 

I – obter expressa autorização dos consumidores antes da  

utilização da peça; 

II  manter à disposição da fiscalização pelo prazo de 5 

(cinco) anos as notas fiscais referente a compra do produto; 

Parágrafo primeiro - Ficam sujeitas a pena de perdimento do produto o 

empresário ou sociedade empresarial que descumprir o estabelecido no 

§ 1º. 

Parágrafo segundo -  A penalidade de que trata o § 1º deste artigo 

será aplicada sem prejuízo de outras sanções administrativas ou de 

caráter civil ou penal. 

Parágrafo terceiro - A aplicação da pena de perdimento será imposta 

no curso de procedimento administrativo, que será iniciado pela 

apreensão das mercadorias por autoridade policial, garantido o direito 

ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da legislação que regulam 

o procedimento administrativo. 

Parágrafo quarto - Uma vez aplicada a pena de perdimento, a mercadoria 

será incorporada ao patrimônio do Estado e encaminhada para 

destruição, transformando-se em sucata. 

Parágrafo quinto - O Poder Executivo adotará as providências 

necessárias à remoção, transporte e processamento das mercadorias, 

assim como da comercialização da sucata, podendo para tanto firmar 

acordos ou promover contratações com órgãos públicos e empresas. 

Parágrafo sexto - Os resultados financeiros provenientes da 

comercialização da sucata serão doados ao Fundo Social de 

Solidariedade do Estado ou a outra entidade de fins filantrópicos ou 

assistenciais designada pelo Poder Executivo. 

Artigo 3º - Na hipótese de resistência do proprietário, do 

administrador ou de empregados do estabelecimento, será requisitado o 

auxílio de força policial. 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei é fruto dos trabalhos desenvolvidos 

pela “CPI das Seguradoras Veiculares”. 

Através do mesmo procuramos restabelecer o equilíbrio das 

relações contratuais entre oficinas de reparação, concessionárias e 

consumidores. 
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PROJETO DE LEI Nº   ,  DE 2018 

 

Impõe sanções às seguradoras e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECRETA: 

 

Artigo 1 º - As seguradoras de automóveis não podem sugerir ou 

recomendar uma oficina específica ou da rede sua 

credenciadas/referenciadas a menos que ocorra o seguinte: 

  

a) O consumidor (segurado ou terceiro) solicite expressamente 
uma indicação.   

 

b) O segurado seja informado por escrito do seu direito de 
liberdade de escolha estabelecido no Art. 6º  § 2º da LEI 

Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990, e tenha declarado que 

abriu mão deste direito. 

 

Parágrafo único – As informações devem ser prestadas aos consumidores 

(segurados e terceiros) através de todos os meios possíveis; tais 

como: centrais de atendimento, home Page das seguradoras e 

reguladoras, 0800, corretoras de seguros, reguladoras de sinistros, 

oficinas de reparação ou quaisquer outros meios quando da abertura de 

ocorrência do sinistro; 

 

Artigo 2º- - As seguradoras de automóveis ao indicarem oficinas de 

reparação da rede credenciada/referenciada para consertos de veículos 

acidentados de segurados e terceiros, assumem imediatamente a 

responsabilidade solidária em eventual perda econômica na hora da 

venda do veículo pelo segurado ou terceiro, uma vez que forem 

constatados vícios na reparação decorrentes da qualidade dos serviços 

prestados pela oficina indicada, sendo a seguradora responsável a 

indenizar de forma complementar o valor com base na Tabela FIPE, ou 

reparar o veículo novamente. 

 

Artigo 3º - Feita a escolha da oficina reparadora pelo segurado ou 

terceiro, a seguradora não poderá praticar as seguintes condutas: 
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a) impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar e 

liberação dos reparos entre oficinas credenciadas/referenciadas e 

não credenciadas/referenciadas; 

 

b) condicionar a liberação dos reparos ao fornecimento de peças pela 
própria seguradora; 

 

c) impor como condição de liberação de reparos a segurados e 

terceiros, a responsabilidade de ter que arcar com eventuais 

diferenças de valores praticados entre oficinas da rede 

credenciada/referenciada da seguradora e oficinas de escolha do 

consumidor; 

 

d) criar diferenciação para a utilização de benefícios pelos 

segurados e terceiros, entre oficinas da rede 

credenciada/referenciada e oficinas de escolha do consumidor; tais 

como, carros reservas, descontos na franquia, ou qualquer outra 

condição de diferenciação; 

 

e) exigir termo de responsabilidade para realização de vistoria de 
sinistro e liberação de reparos em oficina de escolha do 

consumidor; 

 

f) estabelecer diferenciação quanto aos valores de mão obra e à 
forma de faturamento para oficinas credenciadas e não credenciadas; 

 

g) estabelecer como condição de pagamento do sinistro, vistorias de 
qualidade, antes da entrega do veículo em oficinas de escolha do 

consumidor (segurados ou terceiros); 

 

h) estabelecer como condição de pagamento a apresentação de notas 
fiscais de origem pela oficina reparadora de escolha do consumidor; 

 

i) estabelecer tempos máximos de reparação de cada peças; 
 

j) estabelecer valores de franquias com valores   diferenciados para 
que os consumidores utilizem oficina da rede 

credenciada/referenciada; 

 

k) estabelecer e impor indenização integral (Perda Total) em 

veículos de terceiros/reclamantes, exceto com expressa autorização 

do consumidor. Os valores ficam limitados ao valor contratado de 

Danos materiais; 
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Artigo 4º - Quando da indicação de rede credenciada/referenciada as 

seguradoras deverão informar por escrito aos consumidores, antes do 

início dos reparos, o prazo de conserto do veículo e as condições de 

garantias contratuais oferecidas pela seguradora, conforme Art. 31 da 

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. 

 

Artigo 5º - As seguradoras, as centrais de atendimento corretoras de 

seguros, reguladoras de sinistros, oficinas de reparação e quaisquer 

outros de acesso ao segurado ou terceiro deverão fixar placas 

informativas em local visível e de fácil acesso aos consumidores, 

contendo no mínimo as seguintes indicações: 

       

1- Título: 
 

a) É PROIBIDO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: 

 

2- Conteúdo: 
 

a) recomendar, direcionar e indicar oficinas da rede 

credenciadas/referenciadas, sem que o consumidor (segurado 

ou terceiro) tenha solicitado expressamente; 

 

b) utilizar peças não genuínas, salvo com expressa autorização 
dos consumidores (segurados e terceiros); 

 

c) impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar e 
liberação dos reparos entre oficinas 

credenciadas/referenciadas e não 

credenciadas/referenciadas; 

 

d) condicionar a liberação dos reparos ao fornecimento de 

peças pela própria seguradora; 

 

e) impor como condição de liberação de reparos à segurados e 
terceiros, a responsabilidade do consumidor ter que arcar 

com eventuais diferenças de valores praticados entre 

oficinas da rede credenciadas e da oficina de escolha do 

consumidor; 
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f) criar diferenciação para a utilização de benefícios pelos 
segurados e terceiros, entre oficinas da rede 

credenciadas/referenciadas e oficinas de escolha do 

consumidor; tais como, carros reservas, descontos na 

franquia, ou qualquer outra condição de diferenciação; 

 

g) exigir termo de responsabilidade de segurados e terceiros 
para realização de vistoria de sinistro e liberação de 

reparos em oficina de escolha do consumidor; 

 

h) estabelecer diferenciação à forma de faturamento entre 

oficinas credenciadas/referenciadas e não 

credenciadas/referenciadas; 

 

i) estabelecer vistoria de qualidade final com o veículo 

pronto como condição de pagamento para oficina de escolha 

do consumidor; 

 

j) estabelecer à apresentação de notas fiscais de origem junto 
a oficina de escolha do consumidor; 

 

k) estabelecer tempos máximos de reparação de peças; 
 

l) estabelecer prazo superior a 96 (noventa seis) horas após 
a comunicação e abertura do sinistro, excluindo-se sábados, 

domingos e feridos, para liberação de início dos reparos 

em oficina de escolha do consumidor; 

 

m) estabelecer/impor indenização integral (Perda Total) em 

veículos de terceiros/reclamantes, exceto com houver 

expressa autorização do consumidor. (Limitados ao valor 

contratado para essa finalidade - Danos materiais); 

 

n) estabelecer valores de franquias diferenciados para que os 
consumidores que utilizem oficinas de livre de escolha;  

 

 

Parágrafo primeiro – As placas deverão estar em local de fácil 

visibilidade, sendo de tamanho não inferior a 50 (cinquenta) 

centímetros de largura e 70 (setenta) centímetros de comprimento, 

observando-se a melhor proporcionalidade das letras em sua área útil. 
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Parágrafo segundo – O descumprimento ao previsto no caput ensejará o 

pagamento de multa diária no valor de 200 (duzentas) UPF/RS, dobrada 

em caso de reincidência. 

 

Artigo 6º – As seguradoras quando da indicação/reparação oficinas 

deverão emitir e entregar aos seus segurados e terceiros, antes da 

saída dos veículos, Certificado de Garantia, por escrito dos serviços 

prestados pela oficina indicada, bem como a relação de todas as peças 

substituídas no veículo, destacando em cada item do orçamento, se a 

peça utilizada foi uma peça de reposição original (Peças genuínas), 

ou se foi utilizada uma peça de reposição(peças do mercado 

alternativo), esclarecendo ainda à cada consumidor o que está descrito 

na Norma ABNT NBR 15296/2005. 

 

Artigo 7º - As seguradoras estão obrigadas a encaminhar aos 

interessados antes da contratação do seguro, as condições gerais de 

apólice, colocando em destaque todas as cláusulas que estabeleçam 

perda de quaisquer direitos pelo consumidor. 

 

Artigo 8º - As seguradoras estão obrigadas a utilizar somente 

tecnólogos e engenheiros devidamente habilitados junto ao CREA, para 

elaboração de avaliações de danos parcial, ou de indenização integral 

de veículos acidentados (pequena, média ou grande monta), comprovando 

o recolhimento da ART, quando solicitado. 

 

Parágrafo primeiro – Os profissionais envolvidos nas arbitragem, 

avaliações e emissão de laudos (orçamentos), deverão necessariamente 

atender aos dispositivos legais em relação as suas competências 

ditadas pela sua formação acadêmica. 

 

Parágrafo segundo – As avaliações desses profissionais deveram ser 

realizadas dentro das suas competências na oficina onde se encontra o 

veículo acidentado). 

 

Parágrafo terceiro – Após a arbitragem, avaliação de danos, o 

profissional deverá emitir obrigatoriamente o respectivo laudo 

(orçamento), deixando uma via assinada na oficina. 
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Parágrafo quarto – Havendo divergências entre os valores cobrados pela 

oficina para reparos do veículo acidentado e o valor arbitrado pelo 

engenheiro contratado pela seguradora, cabe ao profissional da 

seguradora apresentar memorial de cálculo em até 3 dias úteis da 

vistoria de sinistro à oficina de escolha do consumidor, detalhando 

todos os insumos, materiais, peças e mão obra necessária. 

 

Parágrafo quinto – Persistindo a divergência de valores e de reparo 

entre o valor orçado pela oficina de escolha do consumidor, será 

considerado como valor da indenização o valor médio de mercado. 

 

Parágrafo sexto – O valor médio de mercado será aferido com a 

apresentação pelo segurado ou terceiro de outros 2 (dois) orçamentos 

do veículo acidentado. 

 

Parágrafo sétimo – A após a realização da arbitragem e emissão de 

laudo, o profissional envolvido deverá recolher a ART no prazo legal. 

 

Artigo 8º - As seguradoras não criar diferenciação na hora da 

contratação de seguro para veículos comercializados como salvados, 

cujo o veículo tenha sido comercializado pela própria seguradora 

(pequena, média e grade monta), não podendo agravar os preços do 

seguro, ou diminuir a indenização em caso de indenização integral ao 

novo segurado. 

 

Artigo 9º – O descumprimento de qualquer artigo desta Lei sujeitará o 

infrator ao pagamento de multa no valor de (cem) a 1.000 (um mil) 

UPF/RS, à parte prejudicada.  

 

Artigo 10º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo máximo 

de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Artigo 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente projeto de lei é fruto dos trabalhos desenvolvidos pela 

“CPI das Seguradoras Veiculares”. 

 

Através do mesmo procuramos restabelecer o equilíbrio das relações 

contratuais entre seguradoras veiculares, que ao arrepio da Lei vem 

desrespeitando sistematicamente segurados e os chamados terceiros. 

 

Assim, esta norma não estabelece regulamentação de competência 

exclusiva da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, mas visa 

tão somente reforçar direitos dos consumidores quando da ocorrência 

do sinistro. Também visa reforçar o que está estabelecido no CDC, no 

que tange a ampla liberdade de escolha. Reforça o estabelecido no 

Decreto Lei 73/1966, que proíbe que as seguradoras explorarem comercio 

ou indústria. 
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É o relatório. 

 
 
 
Palácio Farroupilha, em 4 de julho de 2018. 
  
  
  
  

Deputado Tiago Simon, 
Relator 
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ANEXO – RELATÓRIO DO PROCON/RS 
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