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Em audiência, convidados defendem
regulamentação da proteção veicular

Apesar de divergências ma-
nifestadas em audiência na 
Assembleia ontem, foi con-
senso entre representantes 
de associações de proteção 
veicular, de corretores e de 
órgãos de proteção do consu-
midor a necessidade de regu-
lamentar a atividade.

Opção aos seguros tradi-
cionais de veículos, a prote-
ção veicular consiste em um 
fundo administrado por uma 
associação legalizada e regis-
trada em que os associados 
dividem os custos entre si.

De acordo com dados 
expostos na reunião da 
Comissão de Direitos Hu-
manos, essa modalidade 
surgiu no País há cerca de 
15 anos, começando por 
Minas Gerais, onde hoje há 
mais de 1.200 associações 
mineiras, com quase 1 mi-
lhão de associados. Mas a 
modalidade tem sido ques-
tionada em ações judiciais 
e gerado controvérsias so-
bre estar ou não submeti-

da ao Código de Defesa do 
Consumidor.

Para o diretor jurídico da 
Federação das Associações 
de Benefícios de Goiás (Feab-
-GO), Gabriel Teixeira Borges, 
a existência de processos cri-
minais e cíveis relacionados à 
atividade seria fruto de equí-
vocos de quem, segundo ele, 
questiona as entidades sob a 
alegação de que teriam seme-
lhança com as seguradoras.

Ele argumentou que o Có-
digo Civil, no art. 757, concei-
tua o seguro como modalida-
de contra riscos predetermi-
nados envolvendo um prêmio 
e criada para ter lucro. “No se-
guro, o risco é transferido para 
a seguradora. Já na associação 
de proteção veicular, se uma 
ocorrência resultar em despe-
sa, ela é rateada entre os as-
sociados e, por consequência, 
não tem o prêmio”, frisou.

Outra diferença seria 
que a mensalidade do as-
sociado depende de fatos e 
custos anteriores, a serem 

rateados após ocorridos. “É 
como se fosse um condomí-
nio”, comparou.

Insistindo no diálogo 
entre os envolvidos, as en-
tidades criticaram o termo 
“seguro-pirata”, dado pelas 
seguradoras à atividade. 
Afirmaram, ainda, que as 
associações têm estatuto e 
regulamento e que a liber-
dade de associação é um 

direito garantido pela Cons-
tituição Federal.

Alexandre Remiggi, da 
Força Associativa Nacio-
nal (FAN), acrescentou que 
a entidade foi criada para 
reunir as associações que 
trabalham de forma correta 
e impedir a ação de pessoas 
jurídicas que, segundo ele, 
estariam fugindo dos objeti-
vos do associativismo.

Várias associações e Procons participaram da audiência na ALMG

Corretores querem fiscalização
O diretor do Sindicato dos 
Corretores de Seguros e Ca-
pitalização de Minas Gerais, 
Francisco Ferreira Neto, disse 
que a entidade aprova a regu-
lamentação da proteção vei-
cular nos moldes do seguro e 
com um órgão fiscalizador.

Ao ser mencionada a tra-
mitação do Projeto de Lei (PL) 
3.139/15, do deputado fede-
ral Lucas Vergílio (SD-GO), as 
entidades presentes protes-
taram, alegando que o autor 
seria um conhecido corretor 
de seguros em Goiás.

“A atividade associativa 
realmente incomoda o nosso 
mercado e, por isso, adota-
mos ações com base em de-
núncias contra associações 

porque elas também impac-
tam nossa imagem”, argu-
mentou Francisco. O projeto, 
que recebeu parecer favorá-
vel de comissão especial da 
Câmara dos Deputados, se-
gue agora para o Senado. Ori-
ginalmente, o PL criminaliza 
as cooperativas de proteção. 
Novo texto sugerido pela co-
missão equipara as coopera-
tivas a seguradoras, mas com 
regras específicas, inclusive 
de fiscalização.
Procon – Pedro Baêta da Cos-
ta, do Procon Assembleia, 
frisou que o direito à asso-
ciação não pode ser negado, 
mas alertou sobre associa-
ções de proteção veicular 
que atuam contra os interes-

ses dos associados. Segundo 
ele, há aquelas que se dizem 
associações, mas que atuam 
como empresas ou não pa-
gam os consertos de veículos 
em tempo hábil, propondo 
parcelamentos longos. Em 
2017, houve 11 reclamações 
nesse sentido no Procon As-
sembleia, número que subiu 
para 13 até agosto de 2018, 
conforme o representante.

O coordenador do Procon 
estadual, promotor Amauri 
da Matta, defendeu que, ape-
sar de controvérsias, as asso-
ciações de proteção veicular 
deveriam ser submetidas ao 
CDC, pois existe uma relação 
de consumo. Ele ressaltou 
a necessidade de que elas 

congreguem associados por 
afinidade de interesses, sem 
fins lucrativos, e que realizem 
assembleias, prestem contas 
e deem garantias aos asso-
ciados. O promotor observou 
que a falta de regras claras 
deixa a Justiça “cambaleante”. 
Liberdade – O deputado 
Cabo Júlio (MDB), que soli-
citou a audiência, defendeu 
que o assunto deve ser tra-
tado sob a ótica da liberdade 
de associação e do interesse 
da sociedade. Para ele, a pro-
teção veicular nasceu para 
uma base excluída que não 
interessava ao mercado de 
seguros. “Está claro que a ati-
vidade é legal, mas carece de 
regulamentação”, pontuou.

Clarissa Barçante
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ACONTECE HOJE

 0h Palestra – Feminismo: história, mitos e verdades, com Cláudia 
Mayorga 

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 

Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 3h15 Comissão de Direitos Humanos (20/6) – Discussão sobre 
a superlotação na Delegacia da Criança e do Adolescente de 
Contagem 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Memória e Poder – Jurista Sacha Calmon
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Panorama – Depressão
 9h30 Compactos de comissões
 9h45 Assembleia ao Vivo/Comissões 

 12h Tribuna Livre – Segurança: desafios do novo governo
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Memória e Poder  – Jurista Sacha Calmon 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama (inédito) – Preconceitos no futebol 
 20h Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
20h55 Palestra – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, com 

Eneida Desiree Salgado
 22h Assembleia Notícia 
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações
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ORDEM DO DIA

TV ASSEMBLEIA

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

Das 8 às 18 horas
• Mostra de artes plásticas de Vander Lúcio Maciel Carvalho (Galeria de Arte)

9 horas 
• 1º Mutirão para Negociação de Dívidas (Espaço Democrático José Apare-

cido de Oliveira) 
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do 8º ano da Escola Estadual Antônio 

Pinheiro Diniz, de Ibirité 
10 horas

• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE) – discu-
tir e votar proposições que dispensam a apreciação do Plenário

• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II) – discutir 
e votar proposições da comissão

13h30 
Visitas Orientadas (ALMG) – alunos de turmas especiais da PUC Minas, de 

Belo Horizonte
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE) – discutir 
e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar propo-

sições da comissão
19 horas 

• Zás (Teatro) – Espetáculo Nosso estranho amor

COMISSÕES

PL sobre carreiras da FJP vai a Plenário
Está pronto para 1º turno no 
Plenário o Projeto de Lei (PL) 
5.000/18, do governador, 
que reestrutura carreiras do 
quadro de pessoal da Fun-
dação João Pinheiro (FJP). A 
matéria foi analisada ontem 
pela Comissão de Adminis-
tração Pública. O parecer do 
relator, deputado Sargento 
Rodrigues (PTB), foi aprova-
do na forma do substitutivo 
nº 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça.

A proposição institui as 
carreiras do Grupo de Ativi-
dades de Pesquisa e Ensino 
em Políticas Públicas do Exe-

cutivo, com impactos na FJP. 
O objetivo é criar quatro car-
reiras, cujas atribuições ge-
rais e carga horária são iden-
tificadas em anexo do PL. As 
atribuições específicas serão 
definidas em regulamento. 
As carreiras são de auxiliar, 
técnico e gestor em Ativida-
des de Pesquisa e Ensino; e 
de pesquisador em Ciências 
Aplicadas e Políticas Públicas.

Atualmente, os servido-
res da fundação estão posi-
cionados nos Grupos de Ativi-
dades de Ciência e Tecnologia 
do Estado, o que, segundo o 
governador, não atende às es-

pecificidades da FJP. O projeto 
propõe alterações e acrescen-
ta dispositivos à Lei 15.466, 
de 2005, que trata do Grupo 
de Ciência e Tecnologia.

O projeto não traz impac-
to orçamentário-financeiro 
ao Estado.
Substitutivo – O substitutivo 
nº 1 visa incorporar suges-
tões de emendas encami-
nhadas por mensagem do 
governador. As emendas 
propõem, em resumo, quan-
tificar o número de funções 
públicas transformadas e 
deixar mais clara a redação 
de alguns dispositivos.

O substitutivo acrescenta 
sugestão do governador para 
explicitar o quantitativo de 
cargos correspondentes às fun-
ções públicas das carreiras cria-
das. Serão dois cargos de auxi-
liar, 32 de técnico, 10 de gestor 
e 48 de pesquisador. Os cargos 
correspondentes a funções pú-
blicas serão extintos com suas 
respectivas vacâncias.

O substitutivo também 
faz alterações para deixar mais 
claro que será assegurado ao 
servidor cujo cargo for trans-
formado a contagem de tempo 
na antiga carreira, para fins de 
progressão e promoção.


