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AAAPV – AGÊNCIA DE AUTORREGULAMENTAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR E
PATRIMONIAL
É a principal entidade representativa do setor associativista. Fundada em 4 de maio de 2016, é uma Agência sem fins econômicos, que tem o compromisso de
fortalecer o movimento associativista e suas relações
com a sociedade, além de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País.
MISSÃO
Contribuir para o fortalecimento e direcionamento do
movimento associativista, representando seus associados e buscando a melhoria contínua do sistema financeiro e de suas relações com a sociedade.
VISÃO
Um sistema associativista saudável, ético e eficiente é
condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Brasil. Nossa visão é consolidar este método organizacional em todo o País.
VALORES
• Promover valores éticos, morais e legais;
• Incentivar práticas de cidadania e responsabilidade
socioambiental;
• Defender o diálogo, o respeito e a transparência nas
relações com os associados e com a sociedade;
• Atuar com profissionalismo e transparência;
• Valorizar a diversidade e a inclusão social.

EDITORIAL

Deixai

que ladrem
os cães

O

agravamento da crise econômica e política que se
instalou no Brasil desde o período pré-impeachment, e se intensificou após as denúncias de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer, provocou
recorde histórico do nível de inadimplência.
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Serasa (Centralização de Serviços
dos Bancos), o segundo semestre de 2017 foi inaugurado
com mais de 61 milhões de brasileiros inscritos, por inadimplência, nos órgãos de restrição ao crédito. Isso representa 39,19% da população economicamente ativa, ou
seja, os brasileiros com idade entre 18 e 95 anos.
Obviamente que esses brasileiros, cujos CPFs foram
inseridos no rol dos devedores relapsos, estão também
automaticamente alijados do mercado segurador convencional, haja vista que a restrição cadastral impede o aceite
do risco por parte das seguradoras.
Entre esses mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes, pelo menos 24 milhões, seguramente, são proprietários de veículos automotores. Esses
consumidores, portanto, além de haverem sido
vitimizados pelo desaquecimento da economia, pela
queda do nível de consumo, pelo fechamento de postos
de trabalho e aumento do desemprego, pela elevação
das taxas de juros e diminuição da oferta de crédito,
veem-se ainda marginalizados do mercado segurador,
e passam a ter o patrimônio exposto e
vulnerabilizado face aos riscos de roubo,
furto e colisão, porquanto impedidos de
contratarem um seguro convencional.
Alternativa não lhes resta senão buscar amparo em associações e cooperativas constituídas por membros da
igreja, da comunidade, da categoria
econômica ou profissional, para,
através do socorro mútuo, proteger
o patrimônio.
Incompreensível se afigura o
afã da Susep (Superintendência
de Seguros Privados) e das seguradoras em perseguir as cooperativas e associações, tentando coibir a atividade, pois tais
consumidores – como tantos
outros, de acordo com perfil
socioeconômico, faixa etária,
perfil comportamental, CEP
residencial, categoria ou ano
de fabricação do veículo e
outros critérios inibidores ou
indeferitórios da aceitação
do risco –, mesmo que queiram adquirir um seguro do
mercado segurador conven-

cional, não encontrarão seguradoras dispostas a aceitar o risco.
Se todas as quase 2 mil cooperativas e
associações de socorros mútuos atualmente
existentes no País resolvessem fechar as portas, qual seguradora, regulada pela Susep, se
disporia a absorver os mais de 2,5 milhões de
automóveis que hoje se valem dessa possibilidade e cuja maioria apresenta um perfil que
não interessa ao mercado segurador, pelo
potencial de risco que apresenta? Nenhuma
teria interesse.
Por que pretende a Susep fechar essas entidades de socorros mútuos e deixar esses cidadãos desprotegidos? Ela não
tem capacidade física, estrutural, humana,
financeira e orçamentária sequer para
fiscalizar as pouco mais de 100 seguradoras em atividade, atualmente, no Brasil. Por
que pretende então se imiscuir em uma atividade privada, lícita, de livre associativismo
com amparo constitucional, que não é e
nem pode ser alcançada pelo poder regulatório da autarquia?
Muitos cidadãos preferem proteger o patrimônio através do sistema mutualista por
livre opção, exercendo o direito constitucional de livre associativismo para fins lícitos, a
fim de proteger outro direito constitucionalmente assegurado, o da propriedade privada. Trata-se de um direito de livre escolha, no
qual, sobre o qual ou contra o qual o Estado
não pode e nem deve interferir. Tantos outros
cidadãos, porém, não têm sequer essa livre
escolha. Eles simplesmente não têm alternativa. Estão excluídos, alijados do processo, rejeitados pelo mercado convencional. Então, a
única possibilidade, a alternativa exclusiva é
se valer dessa possibilidade constitucional e
legal de se cooperar ou de se associar a outros cidadãos que, com ele, guardem alguma
identificação social, profissiográfica, religiosa
ou quejandas, para socializar o risco da exposição e vulnerabilidade do patrimônio.
O comportamento da Susep assemelha-se
ao daqueles cães de cidadezinhas do interior,
que latem e correm exaustivamente atrás dos
poucos automóveis que transitam pelas ruas
estreitas, fazem o maior barulho e parecem
que vão destroçar os pneus de borracha a
mordidas, tão logo o automóvel pare ou seja
por eles alcançado. Mas quando o automóvel para, eles ficam atônitos e indecisos, sem
saber o que fazer ou como se comportar. A
Susep pretende encerrar as atividades de to-

das as cooperativas e associações. Mas, na
remota e improvável hipótese de consegui-lo,
o que faria ela com essa massa de cidadãos,
consumidores e contribuintes? Nada. Não
tem como absorvê-los, ampará-los e acomodá-los em alguma carteira de seguradora. Faria igual ao cusco da cidadezinha do interior.
Porém, nessa luta desigual e infundada,
o bom senso e a justiça têm prevalecido. A
Susep até logra, em juízo monocrático, obter algumas liminares e tutelas de urgência
que paralisam as atividades de uma ou outra
associação ou cooperativa por determinado
tempo, prejudicando milhares de associados
com essa interferência indevida em um mercado cuja regulação não lhe compete e nem
lhe é legalmente atribuída. Também tem conseguido algumas decisões de mérito em sede
de juízo monocrático. Todavia, até o momento, nenhum órgão colegiado confirmou tais
decisões em sede de segundo grau de jurisdição. As poucas já proferidas pelos Tribunais
Regionais Federais reconhecem a legalidade
da atividade, contrariando os interesses da
autarquia federal.
Sempre que a Susep consegue alguma
liminar que interdite temporariamente as
atividades de uma associação, faz disso o
maior alarde na imprensa local, valendo-se,
sobretudo, das mídias sociais e das publicações informativas dos corretores de seguros,
público alvo do atual superintendente e da
família Virgílio, de quem é súdito e escudeiro,
a quem serve e cujos interesses defende com
fidelidade canina. Todavia, quando a decisão
judicial é cassada ou suspensa, ou quando há
uma decisão meritória em sentido contrário,
não há a menor divulgação.
Os cães ladram e a carruagem passa...

Por Raul Canal
Presidente da AAAPV (Agência de
Autorregulamentação das Associações
de Proteção Veicular e Patrimonial)
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GESTÃO PÚBLICA

A

O SUCESSO DA

Autogestão

terceira edição da pesquisa O Perfil
do Caminhoneiro Brasileiro, divulgada pela revista Childhood Brasil¹,
destaca que o nível de escolaridade
dessa categoria subiu nos últimos 10 anos,
uma vez que a maioria dos profissionais entrevistados tinha ensino médio completo. Esse
estudo apontou que o baixo nível escolar não
é bem visto pelas empresas, já que determinadas cargas, rotas e caminhões exigem motoristas com maior qualificação. Em relação à
renda familiar, nos últimos cinco anos, o valor
médio aumentou em torno de R$ 200, o que
representa uma queda no poder aquisitivo,
se comparado à variação do salário mínimo
entre os anos de 2010 e 2015.
Levando em consideração o aumento expressivo da frota de caminhões, o nível de
escolaridade e a queda do preço do frete em
determinadas regiões, o caminhoneiro passou a conhecer os verdadeiros riscos da profissão. Ao comparar essas ameaças com os
valores dos seguros dos caminhões, os profissionais das estradas encontraram o ponto
de desequilíbrio do risco real e do risco imposto pelas seguradoras e, com a perda do
poder aquisitivo, tiveram que colocar em prática um novo modelo de proteção, em que a
mutualidade oferecida pelas associações de
classe foi a única forma viável de trazer segurança para os bens, viabilizando o exercício
da profissão.
No ano 2000, os seguros de veículos pesados no mercado representavam aproxima-
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damente 4% do número total de automóveis
protegidos no Brasil. O custo do prêmio era
um dos principais impeditivos para o crescimento acelerado desse segmento. Em média,
o preço do seguro anual de um caminhão
varia entre 10% e 12% do valor nominal do
veículo, sendo que, para carros de passeio,
esse valor cai para 5%.
De acordo com uma estimativa do Sindseg/SP (Sindicato das Empresas de Seguros,
Resseguros e Capitalização)², as altas taxas
de roubo e os baixos índices de recuperação
são as principais justificativas para os custos
elevados. No entanto, apesar das altas taxas
cobradas, o mercado de seguros para caminhões cresce a cada dia.
O presidente da comissão de automóveis
do Sindseg/SP, Ademar Fujii, afirma que,
atualmente, menos de 10% dos caminhões
roubados são localizados.2 Esse fato fez com
que os caminhoneiros percebessem que gastavam a metade do valor cobrado pela seguradora ao tomarem cuidados como rastrear,
marcar e evitar estacionar os próprios veículos no pernoite em pontos críticos.
Por outro lado, a expansão de crédito fácil
para financiamento de veículos leves deixou
que as seguradoras diversificassem investimentos nos seguros de automóveis, pois a
pulverização do risco nos veículos leves crescia absurdamente a cada ano. Dessa forma, o
mercado de seguros para caminhões não interessava à carteira das seguradoras brasileiras.

EVOLUÇÃO DA FROTA
O desafio enfrentado hoje pelas transportadoras brasileiras supera a oferta das tecnologias. Parece ironia, mas, de acordo com a CNT
(Confederação Nacional do Transporte), o Brasil possui uma malha rodoviária de 1.584.402
km, sendo que apenas 220.378 km são pavimentados. O fluxo é de 2.414.721 veículos
não articulados. Desses caminhões, 606.646
são cavalos mecânicos articulados, 995.094
são reboques e 896.354 são semirreboques.
Os números deixam claro que nossa malha viária é de baixa qualidade e não vai ao encontro
das necessidades logísticas de um País com
dimensões continentais. Um estudo realizado
pela consultoria de negócios Bain & Company
aponta que o Brasil precisaria de 21.000 km de
autoestradas para aumentar a integração nacional e melhorar a mobilidade rodoviária.

Concluo, meditando nas brilhantes palavras do Dr. Raul Canal3: “Ante a incompetência do Estado para regular o mercado, esse
mesmo cidadão que tem de se preocupar
com a saúde, com a educação, com a segurança, que além de pagar religiosamente os
seus impostos para ter direito a esses serviços
básicos (que o Estado vende, mas não entrega), que paga altos pedágios nas rodovias
privatizadas, porque o Estado não consegue
prover a infraestrutura, esse mesmo cidadão
que, rejeitado pelo mercado segurador convencional, já havia se reunido em associação
ou cooperativa para proteger o seu patrimônio
para fazer uma das tantas coisas para as quais,
apesar de seu dever constitucional, o Estado
se mostra incompetente para executar.”3

POR AURÉLIO BRANDÃO
Bacharel em direito,
fundador da Autobem Brasil,
e co-fundador e 2º vicepresidente da AAAPV
Esse gráfico apresenta a evolução anual do
crescimento da frota de caminhões nos últimos
10 anos. A taxa de é calculada considerando o ano base versus o ano anterior. O crescimento acumulado no período dos veículos do
tipo “Caminhão” foi de 45%, os da categoria
“Caminhão-trator” 99%, e os do segmento
“Semirreboque” 80%. Já o aumento anual dos
veículos do tipo “Caminhão” foi em média 4%,
enquanto o do “Caminhão-trator” foi de aproximadamente 8% e o do “Semirreboque” 7%.
Com o aumento da frota e o desinteresse
das seguradoras pelo mercado de veículos pesados, criou-se uma lacuna no mercado de seguros, que obriga a categoria responsável pelo
transporte brasileiro a fazer uma autogestão
dos riscos, por meio de associações e/ou cooperativas mútuas.
Referências
1. REVISTA CAMINHONEIRO. Quem é o caminhoneiro brasileiro?
Portal Revista Caminhoneiro, 28 jun. 2016. Disponível em:
<http://bit.ly/2uNq8To>. Acesso em: 11 jul. 2017.
2. KLAVA, Luis Fernando. Caminhão dobra participação em seguro
de veículo. Portal Revista Cobertura, 2003. Disponível em:
<http://bit.ly/2uNbWtx>. Acesso em: 11 jul. 2017.
3. REVISTA AAAPV. Revista AAAPV, Brasília, ano 1, ed. 1, abr. 2017.
Disponível em: <http://bit.ly/2v99Zaj>. Acesso em: 11 jul. 2017.
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BASES FUNDAMENTAIS

OS CINCO PILARES

DO ASSOCIATIVISMO

S

egundo António Sousa Pereira, o associativismo só se consolida e faz sentido
quando, nas práticas cotidianas, procura se desenvolver com base em cinco
pilares fundamentais. São eles: liberdade, democracia, criatividade, solidariedade e humanismo. Abaixo, uma explanação de cada um desses itens.

A liberdade é a dimensão
ética do associativismo. O
voluntariado é sua raiz, no
qual se afirmam os direitos
e deveres, e torna-se
essencial a dinâmica de
inclusão, adesão e partilha.
Uma associação nasce na
liberdade dos que se
juntam para atingir objetivos em comum.
10

Democracia

A democracia necessariamente envolve a valorização
do pluralismo, com debate
de ideias, eleição de dirigentes, e é a dimensão cívica do
associativismo. Com ela,
tem-se uma gestão
democrática, e a individualidade torna-se uma força
essencial para a construção
de uma atividade diversificada e igualitária.

Criatividade

Uma associação sem criatividade não é uma agente em
ação. Por isso, esse pilar, que
é a dimensão estética do
associativismo, é fundamental para a inovação do
sistema. Com ele, são desenvolvidos diversos tipos de
atividades desportivas,
recreativas e culturais, no
qual a fantasia e a inovação
são o fator mobilizador.

Solidariedade

A dimensão política do
associativismo é a solidariedade,
que ganha força na relação da
entidade com a comunidade, e
consequentemente afirma seu
papel e contribuição no
desenvolvimento local.

Esses são os cinco pilares da vida
associativa. Um associativista ou uma
associação que não tenha na sua ação
coletiva e individual dos membros
uma estratégia de dinâmica associativa, tendo por base esses cinco
pilares, pode ser um agente promotor de muitas atividades, mas, sem
dúvida, deixará para trás a essência:
os valores que oferecem uma
dimensão ética ao associativismo.

Humanismo

O humanismo, uma das bases
do associativismo, é o
caminho para que uma
entidade seja um espaço
global de afirmação de um
homem total – emocional e
intelectual. Ele tem suporte
na valorização dos Direitos
Humanos, no respeito pelas
diferenças políticas, religiosas,
étnicas, etc, e ganha
notoriedade na prática do
viver em conjunto,
simultaneamente com a
individualidade.

POR ADÃO GOMES
Administrador de
empresas pós-graduado
em engenharia de
manutenção
Revista AAAPV
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PREVENÇÃO

BLINDAGEM PATRIMONIAL:

PROJETO PARA
A PROTEÇÃO
JURÍDICA
DE BENS

B

lindagem patrimonial pode ser definida como a proteção do patrimônio da
pessoa física, seja para evitar que os
bens pessoais sejam atingidos por dívidas da empresa ou ainda que sejam tolhidos
em função de riscos judiciais assumidos na
profissão. Ela é feita de forma preventiva por
empresários ou profissionais liberais que não
possuem nenhum tipo de débito, mas que visam assegurar seus bens e direitos dos riscos
incertos dos negócios ou da profissão.
O objetivo da blindagem patrimonial não é
de quitar débitos, burlar a lei trabalhista ou
o fisco. Ela é uma forma jurídica legal que
visa estruturar a proteção patrimonial para
questões legais, ou seja, o empresário ou
profissional continua pagando os impostos e
dívidas, mas, se surgir uma crise ou qualquer
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problema judicial, a casa e os outros bens
conquistados até o momento não serão perdidos, em regra.
Há também de se ressaltar a importância do projeto de blindagem para as pessoas
que tenham o nome ligado à associações e/
ou cooperativas que atuem em mercados
que, embora sejam totalmente legais, estejam de alguma forma sob a investigação
policial ou judicial.
No caso de diretores de associações e cooperativas, existem dezenas de precedentes
que tiveram os bens bloqueados em ações
que discutem a legalidade das atividades da
entidade, o que causa um grande transtorno e
prejuízos aos diretores e, em extremo, dependendo do curso do processo, pode causar até
mesmo a perda de todos os bens que levaram
uma vida inteira para serem adquiridos.
Com a blindagem, o profissional deixa de
ser proprietário do bem e passa a ser sócio
cotista, já que o patrimônio fica integralizado no capital social da holding familiar (ou
holding patrimonial), que na prática é uma
empresa de administração patrimonial. Se o
empresário o faz preventivamente, caso haja
uma crise financeira ou ação judicial no futuro, na hora da execução será constatado que
o sócio não possui bens, pois eles pertencem
às holdings.
COMO FAZER UMA HOLDING
O primeiro passo para realizar uma holding é escolher o tipo societário que melhor
se adapta às necessidades e à realidade do
profissional. Concomitantemente a esta escolha, deve-se decidir quem irá constituir o
corpo societário desta holding, podendo ser
a esposa, os filhos ou quem entender que
deva assumir esta posição. Neste momento,
é importante que haja um planejamento tributário, a fim de poder utilizar mecanismos
jurídico-legais para, por exemplo, haver a
imunidade e a isenção de alguns tributos.
É essencial esclarecer que a blindagem
patrimonial é uma operação complexa, que
não se aplica a todos os profissionais, e deve
ser analisada, planejada e operada de forma
inteligente e coesa por um profissional capacitado. Caso contrário, em vez de soluções e garantias, podem ser configurados
diversos ilícitos civis e criminais.

VANTAGENS
Além de toda proteção e tranquilidade
frente aos problemas e crises, existem ainda
mais vantagens para o profissional que atua
através de uma holding. Um dos aspectos
a serem considerados é o tributário, pois o
lucro imobiliário deixa de existir, integrando
o capital social da empresa. Outro aspecto é
o sucessório, pois a burocracia e o alto custo
do inventário deixam de existir e, assim, os
herdeiros passam a ter participação societária ou, caso tenha sócio, opta-se por agregar
à sociedade ou pagar pela cota do herdeiro,
de acordo com o que estiver estabelecido
em contrato.
Após a constituição da sociedade, os bens
que compõem o capital social serão representados por quotas ou ações (a depender
do tipo societário), que, para a garantia de
continuarem no núcleo familiar, podem ser
gravadas com usufruto, além de cláusulas
de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Por meio da blindagem
patrimonial, o empresário pode prevenir até
mesmo posteriores desentendimentos entre

as famílias sobre bens em herança, pois tudo
estará previamente estabelecido em contrato
da forma proposta pelo empresário.
É preciso salientar que a blindagem jurídica
é burocrática e demora em média dois anos
para ser concluída, dependendo do caso.
Deve ser feita de forma ponderada e planejada, evitando a pesada incidência de impostos
nas operações de transferência patrimonial.
Contudo, é uma excelente medida para o
empresário ou diretor enfrentar os momentos
de crise, garantindo assim a permanência dos
bens diante de qualquer cenário jurídico/econômico. Em conclusão, a alternativa de proteção jurídica de bens é válida e lícita, desde
que não haja má-fé ou fraude.

POR RENATO ASSIS
Advogado, especialista
em terceiro setor e
procurador-geral da AAAPV
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

É

Contabilidade Básica
para o Terceiro Setor

normal que diretores de associações tenham dúvidas quanto à contabilidade a
ser empregada no terceiro setor. Afinal,
por não se sujeitar às mesmas regras do
setor privado, o ramo tem algumas peculiaridades. Uma associação caracteriza-se pela
união de pessoas em prol de um interesse comum, sem fins lucrativos. Isso significa que
toda renda adquirida pela entidade deve ser
empregada para realizar objetivos estatutários. No entanto, não significa dizer que não
há geração de receita, mas sim que o resultado positivo não é destinado aos detentores
do patrimônio líquido.
A sociedade civil é dividida em três setores,
sendo o primeiro o poder público e o segundo a iniciativa privada. As entidades sem fins
lucrativos caracterizam o terceiro setor e auxiliam o poder público por meio de ações, visando proporcionar os direitos sociais básicos,
combater a exclusão social e promover uma
sociedade mais justa. Em contrapartida a esse
apoio oferecido à sociedade e como forma de
incentivar a continuidade do trabalho, o poder
público confere alguns benefícios de ordem
tributária às associações.

A contabilidade é uma atividade de extrema importância em qualquer organização, principalmente por proporcionar uma
gestão organizacional a partir de informações precisas sobre finanças, orçamentos
e patrimônios. Além disso, o terceiro setor
é mantido, basicamente, por contribuições
dos associados, doações de empresas privadas – em alguns casos – e de repasses e
incentivos fiscais de entes públicos. Nesse
sentido, a contabilidade é fundamental para
validar à sociedade e ao governo o trabalho
sem fins lucrativos realizado ao registrar todas as doações e repasses recebidos, além
de demonstrar a destinação.
A transparência conferida ao trabalho
contábil e a demonstração do destino de
cada verba recebida permitem que essas
organizações continuem a receber o título
de terceiro setor e, consequentemente, que
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continuem tendo direito a todos os benefícios e novos investimentos.
A contabilidade, portanto, confere transparência ao trabalho realizado e confiabilidade diante do Estado e da sociedade. Por isso
ela é fundamental no terceiro setor e recebe uma atenção especial por parte das NBC
(Normas Brasileiras de Contabilidade), bem
como de normas específicas.
NORMAS BRASILEIRAS
O enquadramento de uma pessoa jurídica
de direito privado como sociedade beneficente é regulamentado pela Lei nº 12.101/09.
Com a finalidade de determinar as exigências para a obtenção dos benefícios fiscais,
deve-se observar a Interpretação Técnica Geral nº 2002, aprovada por meio da Resolução
nº 1.409/2012 do CFC (Conselho Federal de
Contabilidade). Quanto à contabilidade própria do terceiro setor, aplicam-se os PFC (Princípios Fundamentais de Contabilidade), bem
como as NBC editadas pelo CFC.
Dentre essas normas, estão as referentes
às demonstrações contábeis. Nesse sentido, a
composição e a forma de apresentação delas
são regidas pela Lei nº 6.404/76 e ITG2002.
Contudo, existem algumas adaptações promovidas pelas NBC, como a NBC T6, que trata
da divulgação das demonstrações contábeis,
e a NBC T10.19, que cuida da contabilidade
das entidades sem fins lucrativos.
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS
Dada a natureza sui generis do terceiro
setor, algumas nomenclaturas da contabilidade sofrem alterações. Esse é o caso do termo “patrimônio líquido” – resultado do ativo
menos o passivo –, que passa a ser chamado
“patrimônio social”. É o caso, também, da
mudança de “lucro” e “prejuízo”, que passam a ser chamados “superávit” e “déficit”,
respectivamente.
Nesse contexto, as pessoas jurídicas que
integram o terceiro setor devem apresentar
aos órgãos responsáveis o BP (Balanço Patrimonial), a DMPS (Demonstração das Muta-

ções do Patrimônio Social), a DSD (Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício), a
DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) e, por
fim, as Notas Explicativas.
Esses Demonstrativos Contábeis, cada um
com uma finalidade específica, permitem a
identificação da origem dos recursos, bem
como a respectiva destinação. Entenda um
pouco mais sobre cada um deles, a seguir.
BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial tem como finalidade relatar, em um determinado período, a
posição patrimonial e financeira da entidade,
de maneira qualitativa e quantitativa. Nesse
sentido, ele é constituído pelo ativo – bens e
recursos da entidade, que podem gerar benefícios econômicos futuros – e pelo passivo
– demonstrador das obrigações com outras
empresas, com o Estado e com funcionários.
A partir do BP, chega-se ao patrimônio social, que será a diferença entre o ativo e o
passivo, ou seja, a composição dos recursos
disponíveis pela entidade. Ele sempre fornece uma análise estática do patrimônio social,
demonstrando a posição patrimonial consolidada naquela data específica.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO SOCIAL
A DMPS (Demonstração das Mutações do
Patrimônio Social) comprova a movimentação
de todas as contas do patrimônio social durante o exercício financeiro. Nessa demonstração
devem estar registrados o valor do patrimônio
social do exercício anterior e as adições posteriores, como contribuições fiscais, repasses do
Estado, doações e receitas.

Nesse sentido, a demonstração deve ser
voltada às atividades e não aos resultados,
como ocorreria em uma empresa com finalidade lucrativa. Em geral, as receitas das entidades sem fins lucrativos estão relacionadas
às doações e despesas com a promoção de
um serviço social. Logo, a demonstração de
superávit e déficit é importante para demonstrar a capacidade da entidade em angariar recursos e bem gerir a aplicação.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Com a mudança na legislação societária,
a elaboração e a divulgação, seguindo a tendência mundial, tornam-se obrigatórias para
algumas empresas. A DFC (Demonstração do
Fluxo de Caixa) é uma necessidade administrativa, um instrumento de apoio ao processo
de tomada de decisão e também de controle
gerencial. Elaborada periodicamente, a DFC
serve para atender a administração, bem
como demonstrar o fluxo de caixa aos associados, membros e outros usuários.
A DFC é muito bem aceita por evidenciar
recebimentos, pagamentos, o período e o
respectivo saldo existente para fazer face a
outros compromissos vincendos. É de fácil
interpretação, porém não deve ser usada isoladamente para fins de tomada de decisão,
uma vez que não evidencia outros aspectos

Depois, acrescentam-se as destinações financeiras, como despesas administrativas e
benefícios gerados. Por fim, inclui-se eventual
acréscimo ou decréscimo no patrimônio social. A partir disso, tem-se o patrimônio social
ao final do exercício financeiro em análise.
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU
DÉFICIT DO EXERCÍCIO
Embora as entidades do terceiro setor
não tenham lucro ou prejuízo, os superávits
e déficits devem ser registrados em um determinado período de exercício. Isso significa
que devem ser relatadas todas as receitas e
despesas na DSD (Demonstração de Superávit ou Déficit do Exercício), com o objetivo
de verificar as atividades desenvolvidas pelos
gestores nesse período.
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importantes, que só são contemplados nas
demais demonstrações contábeis.
A elaboração desta demonstração contábil nas entidades de terceiro setor tem os
seguintes propósitos: identificar as fontes
de geração de recursos (entradas de caixa);
identificar os itens que consumiram o caixa,
durante o período; e apresentar o saldo de
caixa, na data de elaboração e publicação das
demonstrações contábeis.
A DFC disponibiliza informações que permitem os usuários avaliarem: a) as variações
ocorridas no patrimônio líquido; b) a estrutura
financeira (liquidez e solvência); c) a capacidade de alteração dos valores e dos prazos dos
fluxos de caixa; e d) a comparabilidade dos
relatórios de desempenho operacional de diferentes entidades, pois elimina os efeitos decorrentes do uso de diversos tratamentos contábeis para as mesmas transações e eventos.
NOTAS EXPLICATIVAS
As notas explicativas contêm informações
que complementam as demais demonstrações
contábeis. Elas podem esclarecer a situação
patrimonial, os valores relativos aos resultados
do exercício ou até mesmo trazer fatos que
não constam nas demonstrações, mas que
podem alterar a futura situação patrimonial
ou financeira da entidade. As notas explicativas podem tanto estar relacionadas a qualquer
outra demonstração contábil como a alguma
prática contábil que não esteja presente em
nenhuma das demonstrações apresentadas.

O terceiro setor faz um trabalho fundamental em nossa sociedade, pois promove os
direitos sociais, oferece serviços, assistência
básica e garante uma sociedade mais justa.
Por todo o trabalho desenvolvido e importância na sociedade, o poder público promove
repasses financeiros e benefícios tributários.
Esses benefícios podem vir em forma de
imunidade ou isenção tributária. A imunidade é uma garantia constitucional que veda
a incidência de imposto sobre patrimônio,
renda e serviços das entidades educacionais
e assistências sem fins lucrativos. A isenção,
por sua vez, é uma dispensa do cumprimento da obrigação tributária, conforme previsão
em legislação ordinária.
Ela pode ser conferida por qualquer ente
federativo. No entanto, para usufruir tanto
da imunidade quanto da isenção tributária, as entidades do terceiro setor precisam
apresentar corretamente as demonstrações
contábeis, pois são elas que comprovam a
correta destinação dos recursos recebidos,
a não repartição de superávit entre os gestores das entidades, e a aplicação de cada
recurso em proveito da própria finalidade
social da instituição.
Para fazer essas demonstrações com técnica e perfeição, é essencial contar com um
bom serviço de contabilidade. Somente assim
a instituição consegue conferir transparência e
confiabilidade ao serviço, e é capaz de manter
a percepção de todos os benefícios.

POR CASSIANO SILVA
Advogado especialista em
perícias judiciais, contador,
membro da Aspejudi/MG
e do CNPC
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MUTUALISMO

O PAPEL SOCIAL DO
ASSOCIATIVISMO DE
BENEFÍCIOS MÚTUOS
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S

olucionar problemas ou desenvolver
atividades por conta própria é muito
mais difícil, pois há um caminho bem
mais longo a ser percorrido. Quando
se está sozinho, dificilmente se atinge os objetivos esperados. Por isso, muitas pessoas
resolvem formar grupos – por meio de associações –, para unir forças e realizar os propósitos em comum.
A expressão “associativismo” designa a
prática social da criação e administração das
associações, que são organizações providas
de autonomia e de órgãos de gestão democrática. Enquanto forma de organização
social, o associativismo caracteriza-se, normalmente, pelo caráter de voluntariado, pela
reunião de dois ou mais indivíduos, e é usado
como instrumento de satisfação das necessidades individuais humanas nas mais diversas
manifestações.
Segundo o Art. 53 do Código Civil Brasileiro, “constituem-se as associações pela
união de pessoas que se organizem para fins
não econômicos”. Assim, quando regularmente registrada e constituída, a associação
é uma espécie de pessoa jurídica sem finalidade econômica.
HISTÓRICO DO ASSOCIATIVISMO
O associativismo surgiu nos primórdios da
humanidade, quando o homem percebeu a
necessidade de viver em grupos para caçar,
se proteger e cultivar alimentos. Em era de
globalização e competição, precisamos de
empreendedores que acreditem no associativismo, que percebam e valorizem essa forma
de representatividade e se tornem agentes da
construção de uma sociedade de resultados,
incluindo aqueles que o poder econômico
tem deixado à margem de necessidades básicas que surgiram.
As relações entre o associativismo e a
sociedade extrapolam, de acordo com importante vertente da literatura, o reconhecimento do princípio básico democrático da
liberdade associativa, pois são vistas como
constitutivas de processos de fortalecimento
mútuo e interdependente.
Com efeito, as assertivas a respeito da importância social das práticas associativas estão ancoradas na compreensão de que, para
além do direito individual de associação, a
atividade preencheria de forma substantiva
uma boa quantidade de requisitos considerados fundamentais para estabelecer uma sociedade fortificada.

Exemplo disso é a capacidade de defender
as demandas dos grupos mais vulneráveis e
excluídos pelo caráter pedagógico da promoção de virtudes cívicas, de confiança, cooperação e espírito público, e por denunciar as
relações de poder ou por promover e ocupar
os espaços de cogestão de políticas públicas
e privadas, enriquecendo as bases da participação e da representação social e econômica
nas sociedades contemporâneas.
PAPEL DAS ASSOCIAÇÕES
É dito como central o papel das associações de mutualismo para o desenvolvimento de virtudes sociais como cooperação,
confiança, comunicação, espírito público, e
paz social. Para essa vertente analítica, as redes associativas – ou de engajamento cívico
– reduzem os comportamentos oportunistas,
desenvolvem um senso de pertencimento coletivo e produzem práticas de colaboração,
educação e desenvolvimento social – sustentáculos da vida em sociedade.
Cabe ressaltar que as associações, em
diversos momentos, ocupam importantes
papéis na sociedade, preenchendo lacunas
deixadas pelo Estado que excluem e impedem o cidadão de ter acesso a determinadas
necessidades básicas do mundo moderno.
Na atualidade, nascem para o cidadão necessidades que antes não se relacionavam em
listas, tais como a aquisição de bens, saúde,
educação, trabalho, empreendedorismo, desenvolvimento social, e, não menos importante, a proteção de tudo isso.
Em um olhar mais atento, nunca se falou
tanto de segurança, blindagem e proteção.
Logo, tais abordagens a cada dia se tornam
imprescindíveis para a vida em sociedade. Na
atualidade, enfrentamos feras sociais, das
quais o cidadão necessita se proteger. E essa
proteção não vem mais do tacape ou do arco
e flecha, mas sim de instrumentos eficazes
decorrentes dessas novas necessidades.
MUTUALISMO
Nos mais recentes movimentos históricos
da sociedade moderna, temos assistido o
grande crescimento do mutualismo em forma de associações, não somente nas Américas, mas também em toda a Europa.
A relação entre o mutualismo e o desenvolvimento social extrapolam qualquer tentativa de enumerar os diversos benefícios sociais que essa atividade traz à sociedade, seja
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no desenvolvimento socioeconômico, cultural,
ou na promoção da paz social a um determinado segmento da sociedade, no qual se observam conflitos e instabilidade crescentes.
Por uma variedade de razões, as associações
têm sido responsáveis por garantir equilíbrio
social, quando proporcionam que um grupo
de cidadãos excluídos – de forma imperativa e
impositiva – participe ou obtenha o que outros
usufruem por meio de condições econômicas
mais favoráveis.
Em que pesem as importantes contribuições
das autarquias e das grandes corporações ao
Estado econômico, estas não podem – ou não
poderiam – utilizar artifícios excludentes e deixar parte da sociedade em total desamparo e
à margem de necessidades básicas do mundo
moderno e globalizado, tais como: proteção à
saúde, de bens, patrimônios e projetos.
Ademais, permanecem obscuros os caminhos nos quais os detentores do poderio econômico, nos mais diversos segmentos, criam
os limitadores e excluem parte da população
– por interesses econômicos –, impondo condições impróprias para a vida em sociedade.
Como imaginar que o proprietário de um
bem, seja ele móvel ou imóvel, não esteja protegido, se no dia a dia diversos infortúnios podem fazer desaparecer o bem conquistado?
Por exemplo, como o proprietário de um veículo pode trafegar com tranquilidade nas ruas
de um município, cidade, estado ou país sem
ter o automóvel protegido, e na incerteza de
que os veículos que se encontram ao redor não
possuírem qualquer tipo de proteção, que, no
momento de um evento, proporcione o equilíbrio desta relação danosa?
Com efeito da necessidade gerada pela exclusão arbitrada, nasce a busca para solucionar
este hiato produzido por aqueles que pensam
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de forma vertical nos lucros, incapazes de se
aventurar na criação de soluções de inclusão
dos arbitrariamente excluídos.
CONCEITOS DO MUTUALISMO
As associações são partes constitutivas
dos movimentos sociais, embora não se confundam com eles, que incorporam diferentes
sujeitos e relações. Pode-se dizer que as associações são um exemplo paradigmático do que
a literatura identifica como “estruturas mobilizadoras”. Exemplo disso é a prática associativa
conhecida como mutualismo. Um dos mais valiosos aspectos desse tipo de associativismo é
a capacidade de gerar inovação e preencher os
espaços gerados pela diferença econômica e
conceitual em detrimento a outro grupo social.
O mutualismo ergue-se em meio ao caos
social de um determinado grupo, em total
abandono, que, jogado à própria sorte, assume sem ter como e/ou a quem questionar as
responsabilidades e riscos desta exclusão, a
qual em nada contribuiu ou participou, mas
fora rotulado e separado da sociedade.
O processo de modernização provocou um
desequilíbrio na integração desses grupos, que
a cada dia são severamente e covardemente
excluídos e marginalizados do que mais necessitam: proteção. E esse é um dos princípios básicos da sobrevivência moderna.
Viabilizando o resgate desse pressuposto
básico, o mutualismo, com a armadura denominada associação de benefícios mútuos,
avança para esta batalha desigual e, superando limites e barreiras, proporciona proteção
aos excluídos e pacifica os mais diversos conflitos. Exemplo disso são os embates gerados
pelo trânsito, que têm sido responsáveis por
um número de vítimas muito maior do que de
muitos conflitos bélicos ao redor do mundo.

O mutualismo tem papel social fundamental direcionado para a proteção veicular e também tem contribuído de forma inquestionável
para a redução de conflitos de trânsito. Além
disso, também tem evitado o aviltamento de
parte dos proprietários e condutores de veículos que se encontram na lista de excludentes.
A associação de proteção veicular é um importante mecanismo de inclusão social e, assim, tem impedido diversos tipos de conflitos
e perda patrimonial. Ainda se destaca a empregabilidade por ela gerada que, somente no Rio
de Janeiro, criou mais de 3 mil vagas diretas e
indiretas, com o nascimento das entidades.
Assim, para essa perspectiva, a sociedade civil constitui um conjunto de atores e de
associações que produzem a inclusão, proteção, benefícios e geração de empregos, que,
sem deixar dúvidas, produzem impacto direto
na sociedade.
ASSOCIAÇÕES DE BENEFÍCIOS MÚTUOS
No plano social, destaca-se a importância
das associações de benefícios mútuos para a
ampliação e a qualificação da inclusão social
de grupos esquecidos da sociedade moderna,
que fazem parte do cotidiano. Em geral, toda
sociedade é beneficiada, já que a atividade
abrange qualquer cidadão.
As complexidades dos tipos e das combinações de benefícios entre as associações e
as vantagens disponibilizadas dão margem a
novas atitudes inclusivas na sociedade. Esta é
exatamente a ideia das associações de benefícios mútuos: o reconhecimento de que diferentes tipos de entidades podem provocar
diferentes efeitos sociais, evitando a espera
de que a mesma associação combine todos
os benefícios.
Além disso, associações podem promover
inclusão, desenvolvimento, educação, cultura,
paz social e igualdade. Esses são criados com o
objetivo de suprir as falhas dos setores sociais,
econômicos e políticos, obedecendo a interesses variados, em lacunas deixadas e esquecidas ao longo da história.
Existem diferenças substantivas nos impactos sociais provocados pelas associações de
benefícios mútuos. Ao se tratar de países com
alto grau de desigualdades sociais – como o
Brasil –, as entidades mais combativas e específicas de um determinado setor certamente tendem a apresentar maior capacidade de
inclusão social e resultados para a sociedade
do que os corais ou os clubes de futebol, por
exemplo. Tendo em vista a variedade desse fenômeno, os potenciais benefícios sociais das

associações necessitam ser avaliados empiricamente, considerando-se os diferentes contextos sociais. Assim, há que se analisar a variação dos efeitos sociais das associações em
perspectiva comparada.
Devem-se qualificar, em cada caso, essas
características e relações. Ainda assim, pensar
no papel social das associações de benefícios
mútuos sob o ponto de vista multidimensional
implica em avançar na construção de metodologias de padronização de procedimentos e de
avaliação dos resultados concretos dos impactos sociais. Com isso, é mais fácil mostrar para
a parcela da sociedade que ainda é contrária às
associações o fundamental papel socioeconômico das entidades no País.

POR MARCOS AFFONSO
Administrador,
palestrante especializado
em gestão empresarial
e gestão financeira e
pós-graduado em direito
constitucional e direito
administrativo público
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LEGISLAÇÃO

AS ASSOCIAÇÕES
DE BENEFÍCIOS E
OS PRINCÍPIOS
DA FRATERNIDADE
E SOLIDARIEDADE

O

reconhecimento dos direitos fundamentais e a positivação no texto das Constituições buscavam amparar a dura realidade enfrentada pelo homem até o século
XVIII. A Declaração de Direitos da Virgínia (1776) e
a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão
(1789) reforçaram o significado dos direitos que
viriam integrar o texto das Cartas Fundamentais
da época e das futuras Constituições. O lema da
Revolução Francesa, traduzido nos princípios da
liberdade, igualdade e fraternidade, antecipava o
aspecto axiológico dos direitos fundamentais.
Historicamente, a inserção de um catálogo de
direitos que, num primeiro momento dispensava
a atuação do Estado, veio exigir que o Estado Mínimo abandonasse esta faceta e interviesse nas
relações de mercado. O liberalismo exacerbado
oprimiu a classe operária e o Estado Intervencionista se transformou no Estado de Bem-Estar. A
intervenção estatal, nos mais variados setores da
sociedade, em determinados casos monopolizando atividades econômicas e noutros fixando marcos regulatórios, buscava alcançar o interesse público, priorizando seu principal elemento: o povo.
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DIREITOS
A partir da década de 1960, uma nova categoria de direitos humanos começou a se desenhar a
partir do reconhecimento dos direitos1 relacionados a grupos de pessoas mais vulneráveis (crianças, consumidores, idosos, entre outros), bem
como o direito ao desenvolvimento, à paz, ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e à
comunicação.2 Subjacentes a estes direitos estão
os princípios da solidariedade e da fraternidade,
molas propulsoras da organização da sociedade
em entidades que se estruturaram para exigir
proteção legislativa mais específica.
Vejamos, por exemplo, que o CDC (Código de
Defesa do Consumidor) representa um grande avanço na proteção dos direitos dos consumidores. No
entanto, amarga-se o fato de que, mesmo reconhecendo-se o grande amparo normativo, o CDC não
conseguiu, até hoje, afastar os abusos praticados
pelos fornecedores inescrupulosos. Os dados estatísticos acerca do elevado número de reclamações
nos Procons de todo o País3 destacam esta realidade.
A realidade social contemporânea fez com que,
na busca da proteção aos direitos, os cidadãos
passassem a se organizar para, por meios próprios,
alcançar a satisfação das necessidades. Abandona-se a ideia de que o Estado é onipotente. Essa
postura da sociedade moderna não é algo tão original. A sociologia informa que o homem tem necessidade material e espiritual de conviver com os
semelhantes, de se desenvolver, de se completar e,
consciente de que necessita da vida social, procura melhorá-la e torná-la mais viável.
Dentre os modos de interação entre as pessoas e sob a ótica do fenômeno do relacionamento
social (processo de interação social), destaca-se a
cooperação.4 Sem adentrar na celeuma referente à
origem da sociedade5, dois pontos são pacíficos: a)
a natureza humana é motriz desta integração social
e b) o direito revela-se como uma forma de controle social. Considerando essas duas premissas, não
seria exagero afirmar que a integração normatizada, notadamente com a roupagem constitucional
de um direito fundamental, assume o papel de fator vital para o desenvolvimento da sociedade, das
instituições e, ao mesmo tempo, do homem individualmente considerado.
ASSOCIAÇÕES
Sob o prisma jurídico, as associações são instituições e formas de organização antigas, sendo de se
destacar as grandes companhias de mercadores,
corporações de ofício, entre outras, que se expandiram pelo mundo até chegarem ao Brasil, no
final do século XIX.6 No plano do direito constitucional, o reconhecimento da liberdade de
associação como direito fundamental é mais
recente e, no caso do Brasil, desde a Carta da
República de 1891, todas as Constituições
contemplaram a liberdade de associação.7

A liberdade de associação, embora ligada ao direito de liberdade, merece ser destacada. De acordo
com a lição de Canotilho e Vital Moreira, a expressão mais qualificada da independência de organização coletiva privada é, portanto, também um instrumento de garantia da liberdade política, religiosa,
de fruição cultural, entre outras, o que, por sua vez,
indica o valor para uma ordem democrática.8
Aliás, é no significado para a democracia que a
liberdade de associação alcança a maior repercussão,
notadamente na esfera não estritamente individual.
Mediante a possiblidade de as pessoas formarem
agregados interpessoais de interesses para a consecução, na condição de entes coletivos e de objetivos
comuns, a liberdade de associação, tal como propõe
Miguel Carbonell, assume um papel essencial na
conformação das democracias modernas.9
Assim, se o Estado e as instituições não atendem às necessidades sociais de modo satisfatório,
é inevitável e necessário que os cidadãos criem
suas estruturas para buscar, por meios próprios, a
satisfação de seus interesses e direitos – e aqui se
exterioriza o impulso associativo humano referido
pela sociologia.
CONTEXTO
Neste cenário, o surgimento e a estruturação
das associações de pessoas que visam objetivos comuns, inclusive nas áreas que até então competiam
aos órgãos estatais, foi consequência da realidade
social contemporânea. Os cidadãos se unem e se
organizam para fins comuns e, na maior parte das
vezes, sem finalidade econômica. As associações
que estruturam a participação igualitária e mútua
para atingir objetivos comuns são, tão somente,
mais um meio que os homens vislumbraram para
suprir as necessidades decorrentes da omissão ou
ineficiência do Estado e respectivos organismos.
Na medida em que um grupo de pessoas se
une para que os benefícios alcançados sejam mais
vantajosos, não estamos diante de algo totalmente
novo, tampouco distante daquilo que sempre motivou a sociedade e a fez se desenvolver sob os mais
variados prismas.
A evolução histórica fez direitos serem reconhecidos e, ao lado disso, novas facetas da sociedade ampliaram a dimensão dos direitos originalmente reconhecidos para a sociedade da época. A
expansão do catálogo de direitos fundamentais é
reveladora deste fenômeno. O lema da Revolução
Francesa já era indicativo do cenário que adviria no
futuro e que hoje é presente: a solidariedade e a
fraternidade entre os cidadãos, somados ao direito
de liberdade de associação e a fundamental importância no contexto social, deflagrada num Estado
ineficiente (e hoje ainda mais evidentemente corrompido) reforçam a certeza de que as associações
de benefícios mútuos são a solução para a fruição
de diversos direitos.

Os cidadãos brasileiros, até pouco tempo
atrás, ficavam à margem de um setor de grande importância para o próprio desenvolvimento
humano, qual seja, a segurança (pessoal, patrimonial, entre outras) e atualmente se amparam
e permitem, uns aos outros, o acesso aos mais
variados bens, serviços e direitos.
SOLUÇÃO
A conjugação desses fatores nos permite
concluir que, sendo a integração elemento
da natureza humana, tendo o ordenamento
jurídico atribuído à liberdade de associação
à categoria de direito fundamental e sustentando os direitos fundamentais contemporâneos nos princípios da solidariedade e fraternidade, as associações de benefícios mútuos
são a solução para a concretização de direitos
do cidadão, muitas vezes, marginalizado pelo
Estado insuficiente.
Nessa ordem, negar legitimidade e interesse público às associações de benefícios (sejam
elas de proteção de bens, de serviços ou de
pessoas), é erguer uma bandeira que conduzirá a marcha a um pernicioso retrocesso social,
aniquilando todas as premissas que sustentam
as estruturas sociais, a essência dos direitos
fundamentais e a própria natureza do homem.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A ILEGALIDADE
DA CLASSIFICAÇÃO
DAS MONTAS

A

administração pública tem como
uma das obrigações originárias criar
regulamentos, a fim de aprimorar a
relação com os cidadãos, sempre
com primazia pelo interesse público e com
respeito à hierarquia das normas. Exemplo
disso é uma portaria não poder contrariar a CF
(Constituição Federal). Por esta razão, a publicação do CTB (Código de Trânsito Brasileiro)
criou o SNT (Sistema Nacional de Trânsito),
para aplicar penalidades e planejar, administrar, normatizar, fiscalizar e julgar infrações.
Um dos órgãos integrantes do SNT é o
Contran (Conselho Nacional de Trânsito).
Imbuído de múnus regulamentador, o Contran editou a famigerada Resolução Contran
nº 544/2015, que “estabelece a classificação de danos decorrentes de acidentes, os
procedimentos para a regularização, transferência e baixa dos veículos envolvidos”. A
norma administrativa rege que a autoridade
de trânsito competente e fiscalizadora de
um acidente de trânsito, in loco, deve lavrar
o BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito) e, ainda, classificar os danos
aos veículos envolvidos como de “pequena”,
“média” ou “grande monta”.
FATORES DE ILEGALIDADE
No entanto, essa norma da Classificação
das Montas é ilegal, porque servidores públicos atuantes como agentes de trânsito
(PRF, Detran, PM etc.) não foram treinados
e não têm formação técnica para classificar,
a olho nu, os danos sofridos pelos veículos
em acidentes automobilísticos. Além disso, o
Decreto nº 1.305/94 estabelece que a autoridade de trânsito só pode dar baixa em um
veículo no caso de abandono. Já a Resolução
Contran nº 544/2015 contradiz esse Decreto
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e cria a possibilidade de a autoridade de trânsito mensurar o dano e classificá-lo como de
“grande monta”.
Segundo o Decreto, a baixa do veículo é
irreversível, irrevogável e definitiva. Porém, a
Resolução inova e cria a possibilidade de reverter a baixa do veículo, por via de recurso
administrativo. Quando a Lei do Desmanche
(Lei nº 12.977/14) foi editada, o setor automotivo festejou a regulamentação da possibilidade de comercializar partes de veículos
“salvos”. Aí vem a Resolução e joga um balde água fria ao vedar a comercialização de
veículos classificados como de “média” ou
“grande monta” (Art. 13, da Resolução Contran nº 544/2015).
OUTRAS RAZÕES
Salienta-se, ainda, que o direito de propriedade – Art. 5º, XXII, da CF –, confere ao
cidadão brasileiro a garantia irrestrita de dispor do patrimônio nos limites das leis: exatamente o oposto estatuído pela Resolução
Contran nº 544/2015.

Por fim, o CTB – nos Arts. 103, 106, 123,
124, III, IV, V, X e seguintes – só impõe vistoria veicular em relação à fabricação do veículo ou modificação de características originais,
como por exemplo transformar um carro
popular em conversível. Entretanto, em mais
uma ilegalidade, a Resolução reza que deverá ser realizada vistoria veicular para veículos
que suportaram danos de “média monta”.
Deparando-se com as múltiplas ilegalidades e para tentar liminarmente se suspender
a eficácia da Resolução Contran nº 544/2015,
a AAAPV (Agência de Autorregulamentação
das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial) protocolou a Ação Civil Pública nº
1004386-80.2017.4.01.3400, perante a 16ª
Vara Federal do Distrito Federal, pois a norma
da Classificação das Montas é ilegal.
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NEM FÁCIL,
NEM SIMPLES
O ministro Fábio Medina Osório
já passou pelo Ministério Público
Federal (MPF), tem larga experiência
no manejo de ações civis públicas e
na tutela de direitos difusos. Nessa
entrevista, ele esclarece o caminho
das pedras para adquirir o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC),
e comenta as expectativas para o
cenário político do País em 2018

Por Andrew Simek
Fotos Shodo Yassunaga
Revista AAAPV
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Fábio Medina Osório, 50 anos, foi nomeado ministro da AGU (AdvocaciaGeral da
União) durante o governo interino do atual
Presidente da República, Michel Temer. Em
setembro de 2016, foi capa da revista Veja
por ter anunciado que o governo daquela
ocasião pretendia “abafar a operação Lava
Jato”. Medina integrou o quadro de promotores de Justiça do MP/RS (Ministério
Público do Rio Grande do Sul) por mais de
14 anos, e foi membro da CEI 2016 (Comissão Especial do Impeachment 2016),
que acusou a ex-presidente Dilma Rousseff,
durante o processo de impeachment. Além
disso, é considerado uma das maiores autoridades acadêmicas na área da probidade
administrativa no Brasil, e reconhece a legitimidade das associações de proteção veicular e patrimonial. Em conversa exclusiva
com a reportagem da Revista AAAPV, o magistrado discorreu sobre a importância do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e
da Compliance para o setor. Confira a entrevista a seguir.

Ministro, o senhor esteve à frente da
AGU no governo Temer, mas saiu anunciando que o governo “derreteria” se
não tivesse uma agenda anticorrupção.
Além disso, o senhor também participou ativamente do processo de impeachment de Dilma Rousseff. O Brasil
necessita de novas lideranças? Como
avalia o cenário atual e as perspectivas
da Lava Jato?
MINISTRO MEDINA OSÓRIO – O processo
de impeachment foi um passo necessário
e imprescindível aos avanços do Brasil, e
fez parte de um ritual democrático. Sempre sustentei que o discurso do “golpe”
seria uma estratégia espúria de ataque às
instituições. Minha saída do governo ocorreu em circunstâncias já exaustivamente esclarecidas, as quais mostraram que a razão
estava ao meu lado. De fato, o combate à
corrupção não é, e jamais foi prerrogativa
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exclusiva do Ministério Público ou mesmo
da Polícia Federal, que aliás está subordinada ao Ministério da Justiça. Cabe ao Poder Executivo igualmente atuar nesta área
e com intensidade. Vejo que as instituições
funcionam no Brasil. No tocante à renovação de lideranças, não há dúvidas de que
existe essa necessidade, pois faz parte da
vida a renovação. A política deve se renovar de acordo com os anseios da sociedade.
Com relação às perspectivas da Lava Jato,
acredito no fortalecimento da independência do MPF com a valorização da listra
tríplice pelo presidente Temer. A escolha da
nova PGR ocorreu dentro de um rito absolutamente democrático.
O tema central das suas preocupações
tem sido a corrupção e improbidade. Sua produção teórica, desde 1997,
foi concentrada neste assunto. Pode-se dizer que, atualmente, o senhor é,
possivelmente, a maior autoridade acadêmica na área da probidade administrativa no Brasil. Como se avalia uma
autarquia cujos dirigentes atuam em
desvio de finalidade para criar reservas
de mercado em favor de um determinado segmento?
MINISTRO MEDINA OSÓRIO – De fato, o
cerne da teoria da improbidade é que a má
gestão pública se estrutura a partir de dois
pilares: a grave desonestidade funcional e a
grave ineficiência. Ambas culminariam em
modalidades de improbidade, seja pela corrupção, seja pela grave ineficiência. O que
observamos, atualmente, em muitos setores, é o chamado descalabro administrativo.
A ineficiência endêmica conduz à corrupção. Mas sua pergunta remete ao tema do
desvio de finalidade, que pode surgir pelos
mais variados motivos, e também pode gerar improbidade. O importante é apurar as
causas e consequências dessa espécie de
desvio, se são políticas, econômicas, qual a
natureza, etc.

Em sua passagem pelo Ministério Público, o senhor teve larga experiência institucional no manejo de ações
civis públicas e na tutela de direitos
difusos, inclusive na assinatura dos
Termos de Ajustamento de Conduta
(TAC). Na AGU, chegou a celebrar um
Acordo de Leniência – Caso SBM –,
que, naquela ocasião e na hipótese de
homologação pela 5ª Câmara de Coordenação do MPF, teria sido o maior da
história. Como enxerga, atualmente,
a tutela desses direitos no Brasil?
MINISTRO MEDINA OSÓRIO – O Brasil está avançando bastante e pode avançar muito mais. O Ministério Público tem
desempenhado um papel de vanguarda
na defesa dos direitos difusos e coletivos,
sobretudo na celebração de acordos, evitando litígios que se alongam por períodos
interminavelmente longos. O Judiciário é
sempre um caminho repleto de incertezas
e insegurança jurídica. A interpretação do
Direito é tarefa que depende cada vez mais
do subjetivismo de múltiplos atores, daí
a importância de se priorizar o consenso
das partes. A proliferação de ferramentas
como termos de ajustamento de conduta,
acordos de leniência, delações premiadas,
termos de compromisso, termos de cessação de práticas infracionais, entre outros,
constitui fenômeno contemporâneo muito
relevante. Defendo, inclusive, a comunicabilidade dessas instâncias. Uma visão integrada desses instrumentos seria necessária.
Como o senhor percebe a importância de um acordo ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal (MPF), para o
associativismo de proteção veicular e
patrimonial, frente à atuação de órgãos reguladores e fiscalizatórios?
Revista AAAPV
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MINISTRO MEDINA OSÓRIO - A importância reside no fato de que o MPF possui atribuições muito abrangentes não só
em território nacional, como também à luz
da lei da ação civil pública e do Código de
Defesa do Consumidor (CDC). Também há
outros reflexos em instâncias diversas que
suscitam o olhar do MPF. Por essas razões,
o TAC tem relevância. O movimento associativista se fortalece por meio de um sistema consensual robusto, e o TAC é a melhor
fórmula que existe atualmente.
Qual a dimensão protetiva de um instrumento como o Termo de Ajuste de
Conduta para esse segmento?
MINISTRO MEDINA OSÓRIO - A dimensão protetiva reside na previsão legal do
instrumento, e em seus efeitos. É certo que
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essa espécie de solução agrega estabilidade e segurança jurídica perante os consumidores e reguladores. Cuidase de um
ambiente de diálogo transparente, crítico e
republicano, em que se pode construir uma
solução normativa vinculante nos termos
do ordenamento jurídico. Porém, é verdade
que não se trata de solução fácil, nem simples, muito menos garantida, até porque
o Ministério Público tem espaços discricionários para celebrar ou não um acordo.
Não há um direito subjetivo a um acordo.
É importante criar condições favoráveis
para uma boa negociação, o que remete
à credibilidade do setor e à satisfação dos
direitos dos consumidores envolvidos. É
fundamental pensar no Compliance e na
autorregulação do setor como um todo.

O que seria o Compliance para o setor?

O senhor é otimista em relação ao Brasil? Como visualiza o cenário político
em 2018?

MINISTRO MEDINA OSÓRIO – Trata-se de
um conjunto de exigências de sustentabilidade ética, que todos os setores da socieMINISTRO MEDINA OSÓRIO – O Bradade, prestadores de serviço, indústrias, ou
sil está, sim, muito melhor, e a operação
associações, estão atualmente compromeLava Jato é responsável por esses avanços.
tidos, por força de norNesse sentido, sou otimas nacionais e intermista. Não sou cientista
O Compliance
nacionais, inclusive da
político, mas acredito
legislação anticorrupseria feito para
que é cedo para qualção. Os reguladores esquer prognóstico. No
que as associações
tão cada vez mais atenentanto, duas agendas
possam atuar
tos a essas exigências. O
serão fundamentais: a
Compliance seria feito
de modo
econômica e a ética.
para que as associações
padronizado, ético
Ambas caminharão junpossam atuar de modo
tas. Obviamente, carise
compromissado
padronizado, ético e
ma e visibilidade contacom determinadas
compromissado
com
rão muito.
determinadas pautas.
pautas

“

“
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INTERESSE POPULAR

A FALHA DO
MERCADO
DE SEGUROS E O
SURGIMENTO DAS
ASSOCIAÇÕES
DE BENEFÍCIOS
MÚTUOS
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À

época da regulação do mercado
de seguros no Brasil, na década
de 1960, o País contava com pouco mais de 1,9 milhão de veículos.
Bem diferente do atual cenário, com frota
estimada em 85,6 milhões de automóveis.
Atualmente, o País ocupa papel de destaque
no mercado automobilístico e é o nono maior
produtor de veículos, com mais de 1,7 milhão
de unidades anuais. Com isso, houve um aumento da venda de seguros, que já movimenta US$ 69 bilhões por ano. Assim, o setor se
tornou vital para a economia brasileira.
Mesmo com a expansão do mercado,
muitos consumidores foram excluídos do
negócio, por não possuírem perfis economicamente interessantes para as seguradoras.
Por consequência, surgiram as associações
de benefícios mútuos para atender os não
contemplados por um seguro tradicional e
que desejam se reunir para o custeio do patrimônio em caso de dano eventual. Esse modelo, portanto, parece surgir em decorrência
de uma falha do próprio mercado que, ao
contrário do associativismo, precisa diluir o
ingrediente lucro nas contratações.
Portanto, é de extrema importância entender a história a partir do surgimento da
regulação do mercado de seguros no Brasil.
Somente dessa forma é possível identificar a
vontade do legislador à época e, assim, pode
se fazer uma análise para certificar de que,
na década de 1960, o desejo não era o de
trazer benefício da proteção e segurança ao
patrimônio do povo brasileiro. Na realidade,
o propósito era realizar uma ação capaz de
gerar simpatia e segurança aos investidores, diante da grave crise interna que o País
atravessava. Logo, podemos identificar que
a regulação e regulamentação do mercado

de seguro veicular se operou para atribuir
garantias ao ingresso do capital estrangeiro
no Brasil, e não para proteger o patrimônio
enquanto direito fundamental.
A realidade que se apresenta hoje é bem
diferente do Estado de exceção que vigorava
no Brasil no momento em que se iniciou a
regulamentação do mercado de seguros. O
grande lapso temporal entre o surgimento da
regulamentação e regulação e o atual estágio de produção e influência do setor no PIB
(Produto Interno Bruto) nos faz acreditar que
chegou a hora de repensar a regulação do
mercado, sobretudo diante da realidade que
se apresenta bem diferente desde o surgimento da Susep (Superintendência de Seguros Privados). O mercado regulado no ano de
1964 não reflete o atual cenário econômico
brasileiro, principalmente após a Constituição Federal de 1988.
É considerável também que a ausência
de estudo no Brasil em relação à análise do
custo-benefício de manutenção de uma autarquia para supervisionar o mercado de seguros impede uma crítica da eficiência da
Susep. Tal fator prejudica, até mesmo, o exame do interesse público na manutenção da
regulação do mercado de seguros privados,
que, para garantir a vantagem econômica do
contrato, cria barreiras econômicas de acesso à contratação, com a atribuição de preços
proporcionalmente elevados em relação ao
valor do bem segurado.
Por isso, não é aceitável a utilização de
uma política dominante capaz de ignorar a
vontade popular. Impedir o funcionamento
regular das associações de benefícios mú-

tuos, que atuam dentro das regras constitucionais, reflete, tão somente, o interesse de
empresas que capturam a coisa pública diante da influência direta na classe política. A
ausência de funcionamento das associações
pode configurar o interesse das instituições
financeiras, gerando prejuízo à liberdade dos
associados.
FALHA DA REGULAÇÃO
É notório que as associações de benefícios
mútuos não concorrem com as instituições financeiras que atuam no mercado de seguros.
Na verdade, elas surgem diante da falha da
regulação pelo Estado. Sabe-se que o mercado de seguros é complexo, envolve riscos,
custos elevados de investimento e que, por
isso, interfere de forma direta no preço final
do seguro. No entanto, boa parcela da sociedade que tem condição de adquirir bens
fica sem a devida proteção por conta do
alto custo gerado para contratar um seguro tradicional. Nesse contexto, é importante ressaltar que a proteção patrimonial
guarda um relevante interesse público e a
Lei deixou de ser a única, suprema e racional fonte do direito diante dos avanços no
comportamento social, que acontecem em
uma velocidade superior à capacidade do
legislador em criar normas.
Vale destacar que a reiteração do comportamento social entre pessoas na defesa direta
dos interesses, sem a intervenção do Estado,
revela um êxito maior diante da honestidade
Revista AAAPV
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recíproca entre as partes. Essa reiteração de
um comportamento social legal deveria fazer
surgir a regulação e não o interesse preponderante de um determinado grupo. Não foi
a Lei que criou a propriedade. A propriedade passou a existir diante da necessidade de
proteção e, então, fez surgir a Lei. Fenômeno
semelhante ao que acontece com as associações de benefícios mútuos, que são reuniões
de pessoas para um fim lícito, por meio do
sistema econômico de mutualismo, no qual
todos colaboram para o ressarcimento no
caso de eventual dano ao patrimônio, pautado na honestidade e solidariedade carecendo, tão somente, de aceitação e reconhecimento das instituições de controle, ou seja,
uma realidade que, necessariamente, deve
ser regulada.
Atualmente a discussão sobre a regulação
gira em torno do impacto que a ação estatal
pode causar nas atividades destinatárias da
regulação. Grupos organizados fazem pressão por meio do lobby, os noticiários de televisão transmitem informações que impactam
o mercado, e as pessoas sofrem os efeitos na
vida privada.
Chamamos a atenção para a forma como
a Susep vem divulgando a ação fiscalizatória
do mercado de seguros. Não é raro verificar
no portal da autarquia a errônea menção à
autuação de associações que comercializam
“seguro pirata”. A informação é imprecisa,
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desonesta e sem qualquer responsabilidade
com o devido processo. Evidente que a asso
ciação não comercializa seguro, pois é rateio
de despesa em caso de dano eventual. Nesse
espectro, temos que a atuação da Susep é
ilegal e há má-fé com a divulgação da ação.
A publicação da informação na forma instrumentalizada pela Susep dissemina uma política de terror como forma de possibilitar a
dominação do mercado.
As regras que delimitam o comportamento social merecem destaque por constituir
parte da convivência harmônica em sociedade. É a tradução da garantia da liberdade.
Em se tratando de regulação do mercado,
a elaboração da regra não pode ser uma
função privativa e essencial do Estado. Toda
regulação elaborada pelo Estado gera um
custo para o produto, que acaba sendo em
algum momento absorvido pela sociedade,
ao passo que as ações voluntárias podem
retirar esse custo.
SURGIMENTO DA AAAPV
Em 2016, como tentativa de contribuir
com a regulação voluntária, diante da ineficiência da regulação estatal, surgiu a AAAPV
(Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial),
responsável por um segmento com mais de
2 milhões de associados, o que representa
2,4% dos proprietários de veículos no Brasil.

A regulação governamental é difícil de
ser modificada devido ao complexo procedimento de alteração. Por vezes, quando é
implementada, refere-se a um mundo que
não mais existe. Pior! No Brasil, o mercado
de seguro automotivo regulado não existia
no tempo da elaboração da norma. Nesse
sentido, a ação voluntária de indivíduos ou
grupo de indivíduos também pode alcançar
os objetivos de maneira muito mais eficiente
que o Estado. A grande quantidade de pessoas organizadas em associações de benefícios mútuos de proteção veicular revela que
a organização sem a intervenção estatal pode
funcionar perfeitamente.

É necessário reafirmar que as associações
de benefícios mútuos de proteção veicular
surgiram no Brasil em decorrência do crescimento da produção de veículos, bem como
da falha do órgão regulador estatal, que deixou de observar o surgimento desse importante mercado. A liberdade de associação
encontra previsão constitucional e isso impõe
ao Estado a necessidade de rever a regulação do mercado de seguros e os parâmetros
para o adequado funcionamento das associações de benefícios mútuos, que melhor
traduzem a igualdade e a ideia de justiça.

CONCEITO FILOSÓFICO
O princípio da justiça, por meio do conceito filosófico de John Ralws, se baseia no ideal
de julgamento justo e da equidade, em que
cada pessoa é dona de uma inviolabilidade
fundada na justiça, que nem o bem comum
da sociedade pode anular. Logo, em uma sociedade tida por justa, os direitos não podem
ser objetos de negociação política e as pessoas livres e racionais devem ser colocadas
em posição inicial de igualdade, com vistas a
obter o consenso original.
A ideia é que, diante do desamparo e abusos distintos do Estado, os indivíduos podem
achar conveniente, em princípio, reunir-se
em associações de proteção mútua. Imagine que nem todos os indivíduos conseguem
contratar um seguro regular, e impedir a contratação de uma forma de proteção, seria
colocar indivíduos em posição de desigualdade, ferindo a Teoria da Justiça de Ralws.
Igualmente, não se busca diluir os custos da
proteção de indivíduos vulneráveis por aqueles que reúnem melhores condições. Observe
que o senso comum, por instinto, se reúne
para suprir a ausência de proteção do Estado.
E o Estado deve estabelecer regras mutuamente benéficas para todos, sob pena de se
afastar da vontade popular e ferir a igualdade
de direitos.
Assim, temos que o modelo do associativismo para a proteção patrimonial, quando traduz vantagens para toda a sociedade
e permite que cada indivíduo alcance o justo benefício da proteção do patrimônio em
atenção à igualdade, não pode ser ignorado.

CASSIO BARREIROS
Mestre em direito, pósgraduado em direito
público e em processo civil
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ASSEMBLEIA COMEMORATIVA

ASSOCIAÇÕES FILIADAS APROVAM
REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL
Votação aconteceu em assembleia no Distrito Federal, que foi marcada
pela prestação de contas de todos os gastos da entidade e apresentação
das realizações do último ano

A

AAAPV (Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial) comemorou o primeiro aniversário no dia
28 de junho de 2017. Para celebrar a data,
foi realizada uma assembleia comemorativa,
em que as associações filiadas à entidade
aprovaram, por unanimidade, a reforma do
Estatuto Social, após a análise de 27 destaques do documento. O evento, que discutiu
importantes decisões para o futuro da categoria, aconteceu no auditório do Hotel San
Marco, em Brasília (DF).
No início do encontro, o novo diretor da
AAAPV, Leandro Ribeiro, foi apresentado aos
presentes. O fundador da Múltipla comemorou a entrada na equipe. “Acompanho a
Agência desde o início, assim como também
presenciei a criação de outras entidades que
tentaram regulamentar o setor. O nosso diferencial está na seriedade, transparência e árduo trabalho, que já tem mostrado grandes
resultados”, comentou.
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Em seguida, foram esclarecidas dúvidas
sobre o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) e reforçou-se a importância do documento, que facilitará a atuação dos grupos
em todo o País. Esse assunto possibilitou a
discussão sobre um cartório do Rio de Janeiro, que recentemente proibiu o registro e a
atualização de novas associações. O departamento jurídico da AAAPV já encaminhou
um ofício pedindo explicações e solicitou a
interrupção da medida.
Os diretores também realizaram uma
prestação de contas com todos os gastos da
AAAPV, desde a criação da entidade. Diversas ações realizadas no último ano também
foram citadas, como, por exemplo, as audiências públicas na Câmara dos Deputados
e no Senado, os encontros regionais, a contratação do ministro Ayres Britto, a distribuição de Ações Civis Públicas, e as reuniões
com o advogado Fábio Medina Osório e a
ministra Eliana Calmon.

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
O presidente da AAAPV, Raul Canal, citou
a intenção da diretoria em profissionalizar os
filiados e apresentou uma proposta de especialização, que consiste na criação de três
cursos: graduação, com 900 horas-aula; pós-graduação, com 432 horas-aula; e tecnólogo,
com 220 horas-aula.
Todos os cursos serão aprovados pelo MEC
(Ministério da Educação) e terão diploma
emitido por uma faculdade. “Os horários serão
divulgados em breve, mas a ideia é de que a
graduação tenha oferecimento regular e a
pós-graduação seja realizada em 18 meses,
um final de semana por mês. Vamos fazer a
diferença”, exclamou Canal.
Quem fizer o curso receberá uma
carteirinha. O documento funcionará como
um registro e poderá ser cassado, caso o
membro não cumpra o código de ética da
entidade. À noite, os membros se reuniram no
Lago Norte (DF) para a comemoração junina
de um ano da Agência.

POR ANDREW SIMEK
Jornalista e editor-chefe
da Revista AAAPV
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CONCEITO

ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO VEICULAR

E

u me associo. Tu te associas. Ele se associa. Nós dividimos os prejuízos.
A AAAPV (Agência de Auto Regulamentação das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial) luta por uma
regulamentação específica da atividade de
proteção veicular e tem como objetivo mostrar à sociedade a importância desse segmento, responsável por desempenhar muitas funções sociais e contribuir para o aquecimento
do mercado de trabalho. Dentro da nossa
associação, essas diretrizes são discutidas e
analisadas sob o olhar de pessoas comprometidas e conhecedoras da proposta de regulamentação do sistema de associativismo.
Não há como negar a representatividade
econômica no País advinda das associações
de proteção veicular junto ao mercado prestador de serviços, que engloba empresas de
autopeças, oficinas, empresas de assistência
24 horas, rastreadoras, jurídicas, contábeis,
gestão continuada de SGAS, entre outras.
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DEFINIÇÃO
As associações podem ser definidas como
um segmento ativo e gerador de empregos
diretos e indiretos. É importante ressaltar que
a população aderiu ao associativismo não por
ignorância ou por desconhecer em qual modalidade o veículo está protegido. Ao procurar se informar sobre o conceito de uma associação de proteção veicular, o cidadão recebe
uma explicação minuciosa sobre a prática e o
regulamento regente e regulador, e também
sobre os direitos e deveres.
Quando o indivíduo decide aderir a uma
associação, ele não assina um documento às cegas, pois já houve uma especulação
prévia sobre todas as informações inerentes
ao sistema de proteção veicular, e sobre o
atendimento em detrimento aos eventos que
poderão ocorrer.
O novo associado será tratado por profissionais idôneos, tanto dentro na associação,
quanto na assistência, onde o veículo aguarda
atendimento externo, e nas oficinas, onde o automóvel será recebido.

O associado é ciente que, quando ocorre
um evento envolvendo o veículo, ele será reparado e o valor final da nota fiscal de serviços
será rateada entre todos os demais associados.
Portanto, não existe a mais remota
possibilidade de o cidadão ser coagido a
cadastrar o veículo em uma associação por
engano. Esses são trâmites diferentes, embora alguns teimem em dizer o contrário.
Por inúmeras razões, pode-se dizer que
quando alguém manifesta interesse em fazer um seguro e procura uma associação,
este indivíduo é alertado de estar no lugar
errado. Não há interesse no associativismo
em ser confundido, pois não existe uma
cláusula no regulamento do associado que
o obrigue a permanecer com o veículo cadastrado na associação.
O regulamento do associado traz informações sobre a associação desde a primeira
até a última página. As associações de proteção veicular nasceram de uma necessidade do cidadão de menor poder aquisitivo,
atendendo aquele com um veículo que, por
algum motivo, não se enquadra nas exigências contratuais do modelo convencional estabelecido no Brasil.

ASSOCIATIVISMO
O sistema de associativismo é um modelo democrático, que atende o cidadão por
meio da união de pessoas, que rateiam os
valores gastos com pagamento dos prestadores de serviços. Esse é o motivo pelo qual
não existem reservas financeiras.
Não há que se falar em concorrência com
outros segmentos, já que as associações são
instituições sem fins econômicos e, sendo assim, a lucratividade não é uma das propostas.
Há muitas discussões sobre o que é necessário para continuar buscando a regulamentação da proteção veicular dentro do associativismo, principalmente em respeito ao
cidadão que criou uma expectativa de poder
transitar tranquilamente com o veículo, sendo protegido por uma associação de proteção veicular.
Representados pela AAAPV, trabalhamos
para o consumidor que adquire um veículo
de preço mais baixo, pois esse é o bem material mais caro que o poder de compra lhe permitiu adquirir. Embora seja recém-nascida, a
AAAPV mostra muita seriedade, uma vez que
a diretoria é representada por pessoas com
profundo conhecimento e compromisso, fatores exigidos pelo sistema associativista.

POR EDISON CARVALHO
Bacharel em administração,
diretor da Forte Car Brasil
e diretor de expansão da
AAAPV.
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DESENVOLVIMENTO

A INVENÇÃO DO CARRO
DEIXOU UMA BELÍSSIMA LIÇÃO:

É preci so seguir em frente

C

onsidera-se que o automóvel moderno nasceu em 1876, por obra
do inventor alemão Karl Benz. Desde o período da criação, os veículos
vivenciaram incontáveis evoluções. Nos dias
atuais, os modelos mais modernos são movidos unicamente pela eletricidade.
Chama a atenção que, desde 1876, tanto
a história quanto os automóveis sempre seguiram em frente. As cartas se transformaram
em e-mails, o serviço de táxi foi ultrapassado
pelos aplicativos de celular, os ascensoristas
foram substituídos pelo controle digital e
atualmente pode-se acessar a conta bancária
pela tela do celular: assim caminha a humanidade. Desse modo, é natural que o segmento
do seguro veicular também evoluísse.
SEGMENTOS DE SEGUROS
Para entender a evolução do segmento de
seguros, vamos voltar cerca de 40 ou 50 anos
na história. Nessa época, a prática comercial
de “seguro” era vista com tanta desconfiança
pela sociedade, que só foi regulamentada na
década de 1960, pelo Decreto-Lei nº 73/1966.
Com a entrada dos bancos no novo negócio e a consequente criação de corretoras e/
ou seguradoras tornou-se popular fazer seguro. Mas, desde o princípio, este segmento
já demonstrava puro interesse econômico.
Sem qualquer compromisso social, em pouco tempo essa atividade deixou de atuar em
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determinados ramos, quando a possibilidade
de lucro era pequena ou inexistente.
Assim, o governo viu-se obrigado a interferir, criando os “seguros obrigatórios”, por
meio do qual a Susep (Superintendência de
Seguros Privados) disciplina e garante a oferta de mercado. Para socorrer uma camada
cada vez maior de pessoas preocupadas com
a possível perda de veículos e abandonadas
pela total falta de interesse das seguradoras,
as associações ou cooperativas de proteção
veicular foram criadas há cerca de 15 anos.
LEGALIDADE DAS ASSOCIAÇÕES
É importante lembrar que, perante a Lei,
essas associações ou cooperativas são entidades absolutamente legais. Enquanto as
seguradoras veem as pessoas unicamente
como consumidoras, as associações de proteção veicular as têm como sócias, que, por
meio da união de todos, buscam superar dificuldades e garantir bens que, na maioria das
vezes, foram conquistados com suor e extrema dificuldade. As pessoas que são abandonadas pelas seguradoras encontram nas associações a proteção necessária.
Resumidamente, as associações de proteção veicular são entidades sem fins lucrativos,
onde o grande segredo é o simples compartilhamento, em forma de rateio, dos prejuízos
sofridos por algum membro.

Assim como ocorreu durante a chegada
dos seguros, é notório que a falta de regulamentação no segmento de proteção veicular
dificulta um crescimento ainda maior, mas ela
não permite afirmar que essa atividade seja
ilegal ou irregular.
QUESTIONAMENTOS
Fica a pergunta: se hoje em dia as cooperativas de crédito convivem com o sistema bancário, se as cooperativas de saúde
convivem com os seguros de saúde, e se as
cooperativas de habitação convivem com as
construtoras, por que não podem conviver as
associações e cooperativas de proteção veicular com as seguradoras? Em outros países,
isso já é possível.
Em um mundo cada vez mais atualizado
e cheio de novas possibilidades, por que as
companhias de seguros devem ser as únicas
provedoras de garantia? Até quando nosso
segmento vai permanecer com o freio de
mão puxado? Felizmente, assim como aconteceu com os automóveis, a história sempre
caminha para frente.
POR EDUARDO DIAS
Doutor em missiologia,
mestre em teologia e militar
da reserva, especialista em
evangelismo, missões e
direito humanitário
Revista AAAPV
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10 PERGUNTAS

“A OPOSIÇÃO AO PROJETO DE LEI QUE
REGULAMENTA AS ASSOCIAÇÕES
ATENDE OS INTERESSES DAS PODEROSAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS”
Deputado federal Ezequiel Teixeira (Podemos/RJ) defende que o associativismo é uma das saídas
viáveis para enfrentar a grave crise econômica do País, uma vez que esse setor é responsável por
gerar inúmeros postos de trabalho e contribuir com a arrecadação do Estado. Para ele, ir contra o
funcionamento das associações significa ir contra o avanço do Brasil
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Advogado e deputado federal eleito pelo Estado do Rio de Janeiro,
Ezequiel Teixeira (Podemos/RJ) ouviu a voz do povo e levou os anseios da população para dentro da
Casa, ao criar o Projeto de Lei (PL)
nº 5523/2016, que permite a organização de proprietários ou possuidores de bens móveis e imóveis em
associações para proteção patrimonial mútua. Nesta entrevista, o parlamentar respeitado pelo profundo
conhecimento na esfera do direito
público comenta sobre a tramitação
desse PL no Congresso Nacional e
avalia o cenário de atuação das associações no País. Confira a seguir.

1. Deputado Ezequiel, após a aprovação
do parecer do deputado Lucas Virgílio
perante a Comissão de Finanças e Tributação (CFT), qual o destino do Projeto
de Lei (PL) nº 5523/2016, e quais são as
perspectivas em relação a ele?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Inicialmente, o PL foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) para análise quanto à adequação do teor com as
disposições constitucionais. Ocorre que
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM/RJ), determinou a criação de uma
Comissão Especial. Nesse sentido, o Projeto será imediatamente encaminhado à
Comissão Especial.
2. O que significa a criação da Comissão
Especial e qual a vantagem dessa
estratégia?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Significa
que o PL não precisará caminhar por cada
uma das quatro comissões temáticas que
constavam de sua distribuição. Nesse sen-

tido, será apreciado pelos membros da
Comissão Especial, designados em conformidade com a proporção da bancada dos
diversos partidos com representação. Com
a aprovação, ele deve, em seguida, ser encaminhado para o Senado. Verdadeiramente teremos, dessa forma, uma maior
celeridade no que tange à tramitação do
PL. Trata-se, na verdade, de uma reivindicação minha e de um querido amigo,
deputado federal João Campos (PRB/GO),
que vem atuando ao meu lado de forma
incansável pelo avanço da propositura.
3. Uma vez aprovado na Comissão Especial, o PL irá diretamente para o Senado
ou ainda será apreciado pelo Plenário da
Casa? Há a possibilidade de voltar à CCJ?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, seguirá para o Plenário. Pode haver
a apresentação de recurso com o objetivo
de encaminhar o PL para a apreciação do
Senado. Como esse recurso exige quórum
qualificado, acredito que será difícil de
ser apresentado.
4. O presidente da Comissão Especial,
deputado federal Áureo Ribeiro (SD/RJ),
pertence ao Solidariedade (SD), mesmo
partido político do deputado federal Lucas Vergílio (SD/GO), maior inimigo do
PL. Isso pode atrapalhar a tramitação da
proposta na Comissão Especial?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Recentemente tive uma reunião com o deputado Áureo e apresentei os argumentos favoráveis à aprovação do PL. Ele entendeu
a importância de assegurar o patrimônio
daqueles que, em posição de vulnerabilidade, não possuem condições de contratar uma empresa de seguros. Na Comissão Especial, o PL receberá a designação
de um novo relator.
Revista AAAPV
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5. Na sua expectativa, há possibilidade
de a Comissão Especial apreciar o PL
ainda neste segundo semestre de 2017?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Acredito que as associações devem se unir para
pressionar os integrantes da Comissão
Especial e, em específico, o relator que
será designado. Creio que isso será de
fundamental importância para o prosseguimento do Projeto.
6. Mesmo com a atual situação, a legislação brasileira prevê o livre associativismo. O que essa manobra contrária ao
PL nº 5523/2016 representa?

to de poderosos grupos que atuam no
mercado financeiro.
8. As associações geram inúmeros postos de trabalho e impactam positivamente na economia brasileira. Proibir
a atuação do setor não seria proibir o
avanço econômico do País?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Acredito que sim. Neste momento de grave
crise que atravessamos, enxergo no associativismo um importante setor, que
pode contribuir para o aumento da arrecadação e a geração de novos postos
de trabalho. Por isso, defendo que o Governo Federal edite uma
medida provisória para
não
regulamentar o tema.

DEPUTADO
EZEQUIEL TEIXEIRA – A
liberdade de se asA Susep
sociar é um direito
age regulando
9. Mudando de assunto,
constitucional, asseo mercado, mas
deputado, como o segurando pelo Consnhor vê o futuro imediatituinte Originário,
sim favorecendo
como Direito Funto do Brasil, depois da
o crescimento e o
damental. O PL visa,
Lava Jato? É possível ser
enriquecimento de
tão somente, prootimista?
porcionar garantia
poderosos grupos que DEPUTADO EZEQUIEL TEIe tranquilidade ao
atuam no mercado
XEIRA – Sim. Eu acredito
regular o funcionana força do povo brasileimento das associafinanceiro
ções que hoje, ilero. Nos últimos dias, vegalmente,
sofrem
nho afirmando que o Bracom ações da Susep (Superintendência
sil não vai para o buraco, porque o Brasil é
de Seguros Privados). A oposição ao PL
maior que o buraco.
atende os interesses das poderosas ins10. E o processo eleitoral de 2018? O
tituições financeiras, que ao longo dos
senhor acha que teremos uma guinaanos obtiveram lucro recorde.
da drástica para a direita extremista,
7. Como o senhor vê a atuação da Susep
a exemplo do que ocorreu nos Estados
na perseguição ao associativismo?
Unidos?
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – Toda
DEPUTADO EZEQUIEL TEIXEIRA – A poregulação estatal se releva ineficiente,
pulação não acredita na classe política.
ao longo dos últimos anos. Vários paíOs políticos profissionais se envolveram
ses do mundo vêm substituindo a reguem diversos escândalos de corrupção.
lação estatal pela regulação voluntária,
Isso gera revolta na população. Penso
isso porque não existe nenhum estudo
que isso pode trazer novos nomes para
capaz de demonstrar o custo benefío comando do nosso País em 2018, que
cio e, consequentemente, a eficiência
não tenham envolvimento com atividos órgãos de controle estatal. Nesse
dade ilícita. Acredito que os políticos
espectro, verifico que a Susep não age
profissionais que vivem às custas do
regulando o mercado, mas sim favoredinheiro público estão sentenciados.
cendo o crescimento e o enriquecimen-

“

“
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ECONOMIA

CONSEQUÊNCIAS DO FIM DO
MERCADO DE ASSOCIAÇÕES

D

e acordo com a Figura 1(abaixo), as cooperativas e associações brasileiras desempenham um significativo papel na
sociedade. Diretamente, por meio das
operações, geram intensa movimentação em
toda a cadeia produtiva do setor automotivo.
Indiretamente, fomentam o desenvolvimento de
todo o mercado.
Assim, a Figura apresenta uma parte de toda
a cadeia movimentada pelas associações. Os
elos dessa cadeia produtiva são divididos em
três grandes grupos – “Administrativo”, “Assistências” e “Eventos” –, que abrangem desde os
grandes bancos e montadoras de veículos até as
pequenas oficinas e prestadores de serviço.

Figura 1: Ecossistema de uma associação
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GRUPOS DA CADEIA PRODUTIVA
O primeiro grupo é o “Administrativo”.
Nele, considera-se tudo o que envolve a
parte administrativa de uma associação e,
além disso, conta-se despesas como imóveis, colaboradores, prestadores de serviço
e fornecedores.
O segundo grupo é formado pelas “Assistências”, que abrangem todas as assistências
e benefícios oferecidos pelas associações.
Nesse grupo estão englobados os serviços de
assistência 24 horas, carro reserva e vidro.
O terceiro grupo é formado pelos “Eventos” e compreende os gastos diretamente relacionados aos eventos cobertos. Nele, também estão inclusos os reguladores, salvados,
oficinas, mecânicos e peças.
É importante ressaltar que todo o ecossistema apresentado na figura significa a
diferença na vida de milhares de pessoas.
Pequenas oficinas, motoristas, locadoras de
veículos, vendedores, e muitos outros indivíduos, garantem o sustento por meio do trabalho exercido por esse mercado.

MERCADO DE ASSOCIAÇÕES
Na Tabela 1, pode-se encontrar uma
estimativa do tamanho do mercado de
associações e cooperativas em números:

Considerando a existência de 2 milhões
de automóveis, 100 mil motocicletas e 80 mil
caminhões participantes de programas de
proteção, o mercado gera por ano cerca de
R$ 4 bilhões e 200 milhões de receita. Todo
esse montante é aplicado na continuação das
operações. Levando em conta que 50% desse valor é destinado aos gastos com eventos,
as associações movimentam mais de R$ 2 bilhões por ano. Isto significa mais renda para
mecânicos, prestadores de serviços diversos,
fábricas de peças, etc.
Além de toda a cadeia produtiva fomentada por esse mercado, do outro lado, existe a figura do associado, que, muitas vezes,
não tem condições financeiras para contratar
uma apólice de seguro, e encontra no espírito do associativismo a melhor forma de proteger os bens.

Tabela 1: Estimativa Mercado de Associações

POR ENRICO NETO
Consultor da AAAPV, sócio-diretor
da Brasil Atuarial, graduado em
ciências atuariais, especialista
em estatística e em auditoria de
entidades do terceiro setor

DIREITO FUNDAMENTAL
É importante frisar que as seguradoras
não conseguem absorver toda a demanda do
mercado. O preço da cobertura securitária
muitas vezes impede o acesso, principalmente, para jovens com menos de 26 anos, proprietários de veículos importados e/ou com
mais de cinco anos, e donos de motocicletas.
Quando se fala em extinguir o mercado de
associações, invariavelmente, se fala também
em retirar a condição de proteger os veículos de centenas de milhares de pessoas. Esse
é um direito tão fundamental na sociedade,
que não poderia ser garantido em um lugar
melhor do que na Constituição Federal.
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NA CÂMARA

DEPUTADO LINCOLN PORTELA (PRB/MG)
INDICA PARECER FAVORÁVEL À
REGULAMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
Durante reunião com membros da AAAPV, o relator do PL nº 5523/2016
afirmou que o associativismo “não acarreta em nenhum impacto
financeiro ao Governo Federal”

O

deputado federal Lincoln Portela
(PRB/MG), relator do Projeto de Lei
nº 5523/2016 na CFT (Comissão de
Finanças e Tributação) da Câmara dos Deputados, indicou parecer favorável
à regulamentação das associações durante
encontro realizado com membros da AAAPV
(Agência de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular e Patrimonial), no
dia 24 de julho, em Belo Horizonte (MG).
O parlamentar, que defende a livre concorrência como parte fundamental do processo democrático, afirmou que o associativismo “é um direito de cada brasileiro”
e que, dentro da CFT, essa prática “não
acarreta em nenhum impacto financeiro ao
Governo Federal”.
Durante a reunião, a AAAPV foi representada pelo 1° vice-presidente, Cleiton Campos, pelo 3° vice-presidente, Adão Gomes,
e pelo diretor de expansão e relacionamen48

to com as associadas, Edison Carvalho. Eles
comentaram a atuação da Agência durante
o último ano e ressaltaram a importância da
entidade para o setor.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Portela também confirmou a presença na
Audiência Pública da AAAPV, marcada para
o dia 9 de agosto de 2017, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. Neste evento, será lançado o selo da entidade
e anunciados os projetos da Agência para o
segundo semestre de 2017.

POR ANDREW SIMEK
Jornalista e editor-chefe
da Revista AAAPV
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INSTITUCIONAL

NO PRIMEIRO ANO
DE ATUAÇÃO, AAAPV
REALIZA MAIS DE 50
AÇÕES EM PROL DO
ASSOCIATIVISMO

E

m 365 dias de existência, a
AAAPV (Agência de Autorregulamentação das Associações
de Proteção Veicular e Patrimonial) alcançou resultados favoráveis
à regulamentação do associativismo
no País. Durante esse período, foram
contabilizadas mais de 50 ações em
prol dessa atividade. Dentre elas,
destacam-se a execução de audiências públicas, encontros regionais,
distribuições de ações civis, diálogos
com emissoras de televisão e parlamentares, apresentação do requerimento do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), além da contratação
do ministro Ayres Britto para emissão
de parecer jurídico.

50

ANADEM EM NÚMEROS
20 MIL

MÉDICOS
ASSOCIADOS

340 CORRETORAS
R EP R E SEN TA N T ES
E M TODO O PA Í S

19 ANOS

D E AT U A Ç Ã O

60 CONSELHEIROS

120 PARTICIPAÇÕES

J UR Í D I CO S E C I E N T Í F I CO S

EM CONGRESSOS

WWW.ANADEM.ORG.BR
CENTRAL DE ATENDIMENTO
(61) 3322–8089

SALA DE EMERGÊNCIA
0800-61-3333
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ESTATUTO
SOCIAL

AGÊNCIA DE AUTORREGULAMENTAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES, CLUBES E COOPERATIVAS DE
SOCORROS MÚTUOS E PROTEÇÃO VEICULAR
E PATRIMONIAL (AAAPV)

CAPÍTULO I
Da Sociedade, Natureza, Sede e Prazo
Art. 1º – A AGÊNCIA DE AUTORREGULAMENTAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES, CLUBES E COOPERATIVAS DE
SOCORROS MÚTUOS E PROTEÇÃO VEICULAR E PATRIMONIAL (AAAPV), fundada em Brasília, Distrito
Federal, capital da República Federativa do Brasil,
no dia 04 (quatro) de maio do ano de 2016 (dois
mil e dezesseis) e referendada pela Assembleia
Geral realizada no Auditório Teotônio Villela, do
Senado da República, em 28 de junho de 2016, é
uma sociedade civil sem fins econômicos, nos moldes do Art. 53 do Código Civil Brasileiro.
Art. 2º – A AAAPV tem sede e foro na capital da
República, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 02, Bloco J, Mezanino, CEP 70322-901, Brasília/DF, e duração ilimitada.

categoria, interação com os Associados e com a
Sociedade.
§ 1º – Para fazer parte da Delegacia Regional da
AAAPV, o interessado deverá preencher os seguintes critérios:
I.

Ser Associado ou Membro da Diretoria;

II.

Residir na Região de atuação;

III.

Possuir pelo menos 10 (dez) Associações
filiadas no território circunscricional.

§ 2º – As Delegacias Regionais deverão obediência
às disposições deste Estatuto e à Diretoria Executiva, não tendo autonomia administrativa e financeira.
§ 3º – Compete à Delegacia Regional:
I.

Representar e defender os interesses da
AAAPV na sua Região de atuação;

§ 1º – A dissolução da AAAPV somente poderá
ocorrer por absoluta e incontornável impossibilidade legal ou material de cumprir com as suas
finalidades, deliberada em Assembleia Geral, especificamente convocada para tal fim.

II.

Levantar os problemas e reivindicações
dos Associados da Região, levando-os ao
conhecimento da Diretoria Executiva, propondo medidas para a solução dos mesmos;

§ 2º – A dissolução de que trata o parágrafo anterior somente poderá ser efetivada pelo voto de, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos assembleístas com
direito a voto.

III.

Distribuir os materiais de divulgação da
AAAPV, buscando sempre a ampliação e
organização da Agência;

IV.

Promover, comparecer e divulgar eventos
da AAAPV na sua Região;

V.

Firmar parcerias e convênios de caráter
regional.

§ 3º – A mesma Assembleia que deliberar pela dissolução da AAAPV determinará o destino de seu
patrimônio a alguma entidade congênere.
Art. 3º – A AAAPV reger-se-á pelas Leis do País, por
este Estatuto e pelo Código de Ética da AAAPV, de
obediência obrigatória a todos os seus Associados.
Art. 4º – A AAAPV, a juízo da sua Diretoria, poderá manter Delegacias Regionais em todas as unidades da Federação, visando a melhor defesa da
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§ 4º – Os mandatos dos Delegados Regionais coincidirão com os da Diretoria Executiva, independentemente da data de seu início. Os Delegados
Regionais poderão ser destituídos e substituídos
pela Diretoria Executiva, a qualquer tempo, pelos
seguintes motivos:

I.

Abandono da atividade;

II.

Inadimplência;

III.

Não cumprimento dos objetivos e metas;

IV.

Grave violação deste Estatuto.

observem os regramentos éticos e legais
que causem lesões aos direitos dos Associados e/ou Cooperados aos órgãos competentes;
X.

CAPÍTULO II
Dos Objetivos Sociais
Art. 5º – São objetivos sociais da AAAPV:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Zelar pelo exercício ético e legal das operações do associativismo e cooperativismo na esfera da proteção veicular e patrimonial, fazendo observar as normas do
Código de Ética da AAAPV, que prevalecerão sobre quaisquer outras;
Funcionar como órgão judicante nos litígios éticos que envolvam as Associações,
Clubes e Cooperativas de Proteção Veicular e Patrimonial;
Oferecer assessoria técnica sobre ética e
legalidade aos seus Associados, Consumidores (em geral) e às Autoridades Públicas, sempre que solicitada;
Divulgar os princípios e normas do Código
de Ética da AAAPV, visando esclarecer a
opinião pública sobre a sua atuação regulamentadora de normas éticas aplicáveis
à atividade, assim entendida como toda a
atividade destinada a oferecer ao proprietário de veículo automotor e bens imóveis
serviço de proteção quanto à integridade
de seu patrimônio face a danos provocados por acidentes naturais, roubos, furtos
e colisões;
Atuar como instrumento de concórdia entre as Associações e Associados, Cooperativas e Cooperados, bem como entre seus
Fornecedores e Consumidores de produtos e serviços;
Promover o controle e regulamentação de
todas as Associações, Clubes e Cooperativas que operem no sistema de proteção
veicular e patrimonial;
Colaborar com as autoridades públicas
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público,
fornecendo todas as informações relativas ao desenvolvimento e operação do
associativismo e cooperativismo de proteção veicular e patrimonial, sempre que
solicitado;
Manter uma blacklist divulgada em seu sítio eletrônico e demais meios de comunicação, como segurança ao Consumidor de
todas as Associações, Clubes e Cooperativas que não observem as regras éticas da
atividade e o Código de Ética da AAAPV;
Denunciar, comunicar e informar as Associações, Clubes e Cooperativas que não

Impor, aplicar e cobrar multas e outras
sanções previstas no Código de Ética da
AAAPV às Associações, Clubes e Cooperativas que inobservarem o seu regramento
e seus preceitos éticos.

CAPÍTULO III
Do Patrimônio
Art. 6º – A AAAPV tem personalidade jurídica e patrimônio distintos em relação aos seus Associados
e Diretores, que não respondem subsidiária ou solidariamente pelas obrigações por ela contraídas.
Parágrafo Único – Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da AAAPV não responderão civil ou penalmente no âmbito das suas atribuições por quaisquer atos lesivos ao patrimônio
social, exceto aos que causarem dolosamente.
Art. 7º – O patrimônio da AAAPV será constituído do acervo material representado por todos os
seus bens móveis ou imóveis, títulos e produto de
doações e legados, dos quais será feito, ao final de
cada exercício social, o respectivo inventário.
CAPÍTULO IV
Do Quadro Social
Art. 8º – O quadro social da AAAPV será constituído por Associações, Clubes e Cooperativas de Proteção Veicular e Patrimonial, bem como pessoas
físicas e/ou jurídicas ligadas ao setor.
Art. 9º – Os Associados classificam–se em:
I.

Associados Fundadores: todos aqueles
que deliberaram e promoverem a criação
da AAAPV, subscritos(as) como fundadores(as) nos atos constitutivos, sendo pessoas físicas ou jurídicas (na pessoa de seu
representante legal).

II.

Associados Efetivos: Associações, Clubes
e Cooperativas de Proteção Veicular e
Patrimonial que aderirem ao Código de
Ética da AAAPV e se comprometerem a
seguir suas normas e a acatar as decisões
do Conselho de Ética e da Diretoria da
AAAPV;

III.

Associados Honorários: pessoas físicas ou
jurídicas que tenham prestado relevantes
serviços à ética na atividade de proteção
veicular e patrimonial, seja por atuação
ou estudos.

§ 1º – O Associado Fundador também estará incluído no quadro social como Efetivo.
§ 2º – O Associado Honorário não estará obrigado
a qualquer colaboração ou prestação de serviços
à AAAPV.
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Art. 10 – Só poderão ser admitidos na AAAPV como:
Associados Efetivos: as Associações, Clubes e Cooperativas que, satisfeitas as
exigências deste Estatuto, estiverem comprovadamente matriculadas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Físicas
(CNPJ/CPF) e/ou Cartório de Registro, e
que não possuam restrições nos órgãos
de proteção ao crédito e apresentem documentos condizentes com a legislação,
termo de filiação devidamente assinado e
pagamento da taxa de filiação.

I.

Associados Honorários: as pessoas físicas
ou jurídicas que atendam às condições
exigidas genericamente dos Associados
Fundadores ou Efetivos, que tenham prestados relevantes serviços ao setor. O título
de Associado Honorário será concedido
pela Assembleia Geral.

II.

Oferecer teses, sugestões e proposições
que visem o aprimoramento e/ou a atualização dos princípios da ética da proteção
veicular e patrimonial, assim como sua
defesa;

e.

Gozar da isenção de pagamento da taxa
de expediente no processamento de recursos e postular o efeito suspensivo da
decisão recorrida;

f.

Demitir-se do quadro social, se em dia
com suas obrigações, podendo a ele retornar a qualquer tempo, se cumpridos os
requisitos estatutários vigentes ao tempo
do pedido de readmissão;

g.

Indicar 1 (um) membro para o Conselho
Superior de Ética.
Honorários:

II.

Art. 11 – A admissão ao quadro social da AAAPV
far-se-á por solicitação direta do interessado, mediante aprovação do respectivo termo de filiação
pela Diretoria Executiva.
§ 1º – O interessado deverá preencher um termo
de filiação e somente será considerado admitido
quando subscrever-se e obrigar-se ao respeito e
cumprimento do Código de Ética da AAAPV, bem
como após o aceite da Diretoria, que poderá ser
recusado em até 15 (quinze) dias após a filiação.
§ 2º – O Associado Honorário será admitido ao
quadro social por indicação da Diretoria Executiva
e aprovação da Assembleia Geral.
§ 3º – No ato da admissão, será exigido o pagamento da taxa de filiação, termo de filiação, cartão de
CNPJ, Estatuto Social e Regulamento (condizentes
com a legislação vigente), todo material publicitário e endereço eletrônico do site – caso exista – e
não poderá ter seu nome inscrito nos órgãos de
proteção ao crédito.

d.

a.

Representar ao Conselho de Ética da
AAAPV acerca de matéria que julgue do
interesse ético da atividade de proteção
veicular e patrimonial;

b.

Beneficiar-se dos serviços de assessoria
oferecidos pela AAAPV;

c.

Oferecer teses, sugestões e proposições
que visem o aprimoramento e/ou atualização dos princípios da ética da proteção
veicular e patrimonial e sua defesa;

d.

Gozar da isenção do pagamento de taxa
de expediente no processamento de recursos e postular o efeito suspensivo da
decisão recorrida.

e.

Parágrafo Único – Somente os Associados
Fundadores poderão concorrer e ser votados para cargos na Diretoria Executiva e
no Conselho Fiscal.

CAPÍTULO VI
Dos Deveres dos Sócios
Art. 13 – São deveres dos Associados:

CAPÍTULO V

I.

Zelar pelo bom nome da AAAPV e colaborar de forma permanente para a consecução de seus objetivos;

II.

Cumprir e fazer cumprir as disposições do
Código de Ética da AAAPV;

III.

Cumprir e fazer cumprir as disposições
deste Estatuto e as deliberações e/ou decisões da Assembleia Geral, da Diretoria
Executiva e do Conselho Superior de Ética
da AAAPV;

IV.

Efetuar pontualmente o pagamento de
suas contribuições financeiras, sob pena
de inserção dos inadimplentes nos órgãos
de restrição ao crédito;

V.

Comparecer às Assembleias Gerais, encontros, conferências ou seminários promovidos pela AAAPV, visando o aprimoramento da ética da atividade de proteção
veicular e patrimonial;

Dos Direitos dos Associados
Art. 12 – São direitos dos Associados:
Fundadores e Efetivos:

I.
a.

b.

c.
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Participar das Assembleias Gerais por seus
representantes devidamente credenciados ou reconhecidos, com direito a voz e
voto, desde que satisfaçam as exigências
estatutárias, sendo vedada a outorga de
procurações a outro Associado para que o
represente perante os órgãos da AAAPV;
Representar ao Conselho de Ética ou à
Presidência da AAAPV acerca de matéria
que julgue do interesse ético da atividade
de proteção veicular e patrimonial;
Beneficiar-se dos serviços de assessoria
oferecidos pela AAAPV;

VI.

Desempenhar, uma vez aceitas, as funções para as quais foi eleito ou designado
pela AAAPV;

VII.

III.

Zelar pela conservação dos bens da
AAAPV;

Recomendação aos Associados e Cooperados de que sustêm seu relacionamento
com a Associação, Clube ou Cooperativa
infratora;

IV.

VIII.

Comunicar à Diretoria Executiva, logo que
deles tenha conhecimento, atos ou fatos
que possam atentar contra a ética da atividade de proteção veicular e patrimonial,
seu conceito e bom nome da AAAPV;

Divulgação da posição da AAAPV em relação à Associação, Clube ou Cooperativa,
através de veículos de comunicação, em
face do não acatamento das medidas e
providências preconizadas;

IX.

Guardar sigilo acerca de atos ou fatos de
que tenha tido conhecimento em razão da
investidura em cargo criado por este Estatuto.

V.

Multa pecuniária, de 1 (uma) a 100 (cem)
vezes o valor da mensalidade vigente;

VI.

Inclusão na blacklist;

VII.

Exclusão do quadro social.

Parágrafo Único – Os direitos dos Associados são
pessoais e intransferíveis, sendo vedado o voto
por procuração.
CAPÍTULO II
Das Infrações e Penalidades
Art. 14 – Constituem infrações à disciplina social
sujeitas às sanções previstas neste Estatuto:
I.

Deixar de cumprir determinação da Diretoria Executiva e do Conselho Superior de
Ética da AAAPV;

II.

Promover, por meios diretos ou indiretos,
o descrédito dos princípios e normas do
Código de Ética da AAAPV;

III.

Protelar ou embargar o cumprimento de
determinações emanadas da Diretoria
Executiva e do Conselho Superior de Ética, depois de esgotada a fase de Recurso
Interno;
Coagir, influenciar ou tentar influenciar
integrante do Conselho Superior de Ética,
da Diretoria ou do Conselho Fiscal para
obtenção de resultado em julgamento de
matéria passível de apreciação de acordo
com o Código de Ética da AAAPV;

IV.

Art. 16 – As penas previstas nas alíneas “I” e “II”
serão impostas pelo Presidente da AAAPV. As demais serão previstas pela Diretoria Executiva em
decisões adotadas por votação aberta e por maioria simples dos presentes.
Art. 17 – O processo de aplicação das penalidades
terá caráter contraditório, assegurado sempre ao
acusado o amplo direito de defesa e de recurso.
§ 1º – O Associado deverá receber a comunicação escrita, encaminhada por correio eletrônico
(e-mail, WhatsApp, Telegram ou outro), comunicando do que está sendo acusado e terá prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da recepção, para
apresentar defesa.
§ 2º – O resultado da apreciação da Diretoria Executiva será também comunicado pelo mesmo meio.
Art. 18 – A Diretoria Executiva, por iniciativa de um
de seus Membros ou Associados em pleno gozo de
seus direitos, poderá representar, disciplinarmente, sendo a tramitação do processo considerada
sigilosa.
Art. 19 – O Associado punido com a pena de exclusão ficará impedido, pelo prazo de 1 (um) ano, de
ser readmitido na Entidade.

V.

Participar, direta ou indiretamente, de
qualquer movimento, ação ou grupo que
objetive retirar a força de atuação da
AAAPV e seus órgãos, assim como em prejuízo das disposições do Código de Ética
da AAAPV;

Parágrafo Único – A readmissão como Associado
ocorrerá apenas quando a Diretoria Executiva, por
solicitação do interessado, e por maioria simples,
julgar sanados os efeitos do ato que motivou a
eliminação e entender que existe a disposição de
cumprimento do presente Estatuto e o acatamento do Código de Ética da AAAPV.

VI.

Quebrar o sigilo a respeito de atos ou fatos de que tenha tido conhecimento em
razão da investidura em cargo criado por
este Estatuto;

Art. 20 – Os processos de exclusão unicamente por
falta de pagamento de contribuições serão considerados encerrados mediante o pagamento do débito e autorização da Diretoria Executiva.

VII.

Quebrar o sigilo que resguardar feitos em
andamento perante o Conselho Superior
de Ética.

§ 1º – A readmissão no caso de eliminação por falta de pagamento se dará apenas mediante o pagamento do débito acumulado, acrescido de valor
igual, a título de multa.

Art. 15 – As infrações à disciplina social serão
punidas, segundo a sua gravidade, com as seguintes sanções:
I.

Advertência;

II.

Recomendação de alteração ou correção
de sua conduta;

§ 2º – Em caso de não pagamento do débito no
prazo de 15 (quinze) dias corridos após o vencimento, o nome e CNPJ/CPF poderão ser incluídos
nos órgãos de proteção ao crédito.
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CAPÍTULO VIII
Dos Órgãos da AAAPV
Art. 21 – São órgãos da AAAPV:
I.

Assembleia Geral;

II.

Diretoria Executiva;

III.

Conselho Fiscal;

IV.

Conselho Superior de Ética;

V.

Delegacias Regionais.

Parágrafo Único – É vedado ao integrante de órgão
criado por este Estatuto obrigar ou comprometer a
Associação em negócios e assuntos estranhos aos
fins e interesses sociais.
CAPÍTULO IX
Da Assembleia Geral
Art. 22 – A Assembleia Geral é órgão soberano da
AAAPV, com função deliberativa e será constituída
pelos Associados Fundadores e Efetivos que estejam em dia com suas obrigações sociais e satisfaçam as condições estabelecidas neste Estatuto.
§ 1º – Compete à Assembleia Geral:
I.

Referendar a destituição de membros da
Diretoria Executiva da AAAPV;

II.

Apreciar o relatório e julgar as contas do
3º Vice-Presidente relativas ao exercício
financeiro encerrado;

III.

Alterar o Estatuto Social;

IV.

Aplicar a pena de exclusão ao Associado
Fundador.

§ 2º – Todas as deliberações, à exceção do previsto
no § 2º, do Art. 2º, serão tomadas por maioria simples dos assembleístas com direito a voto.
§ 3º – Cada Associado Fundador e Efetivo terá direito a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais.
§ 4º – Os Associados Honorários não terão direito
a voto nas Assembleias Gerais.
Art. 23 – A Assembleia Geral reunir-se-á:
I.

II.

Art. 25 – Compete ao Presidente da AAAPV, observado o disposto neste Estatuto, convocar a
Assembleia Geral.
§ 1º – A Assembleia Geral Extraordinária poderá
ser convocada por requerimento subscrito por, no
mínimo, 1/5 (um quinto) dos Associados com direito a voto e em dia com suas contribuições.
§ 2º – A convocação far-se-á mediante anúncio publicado em jornal de grande circulação ou no site
da AAAPV, contendo além do local, data e hora da
Assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma
do Estatuto, a indicação da matéria.
§ 3º – A publicação a que se refere o parágrafo
anterior deverá ser feita com antecedência mínima
de 10 (dez) dias.
Art. 26 – A Assembleia Geral instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença da metade
mais 1 (um) do número de Associados com direito a voto e, em segunda e última convocação, 30
(trinta) minutos depois, com qualquer número de
presentes.
Art. 27 – Incumbe ao Presidente da AAAPV instalar
e presidir as Assembleias Gerais, sendo substituído, em seus impedimentos, pelos 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes, nesta ordem.
Art. 28 – As decisões das Assembleias Gerais serão
adotadas pelo voto aberto ou aclamação, de acordo com a decisão da própria Assembleia.
Parágrafo Único – Dos trabalhos e deliberações da
Assembleia será lavrada ata, assinada pelos Associados presentes. Para validade da ata é suficiente
a assinatura de quantos bastem para constituir o
quórum de deliberação necessário.
CAPÍTULO X
Da Diretoria Executiva

Ordinariamente – na segunda quinzena
de março de cada ano, para apreciar o relatório e julgar as contas relativas ao exercício financeiro anterior.

Art. 29 – A Diretoria Executiva da AAAPV é o órgão
normativo e de administração.

Extraordinariamente – sempre que convocada, para deliberar sobre:

§ 1º – A Diretoria Executiva promoverá a designação e a substituição de seus representantes e
membros, sempre que houver vacância, ad referendum da Assembleia Geral subsequente.

a.

Reforma do Estatuto Social;

b.

Proposta de dissolução da Associação;

c.

Aplicação de pena de exclusão ao Associado Fundador;

d.

Outras matérias não inseridas na competência da Assembleia Geral Ordinária.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral Ordinária
e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser,
cumulativamente, convocadas e realizadas no
mesmo local, data, hora e instrumentalizadas em
ata única.
Art. 24 – Será nula a deliberação da Assembleia
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Geral estranha à pauta de sua convocação, salvo
se estiverem presentes todos os Associados com
direito a voto.

Art. 30 – O mandato dos membros da Diretoria
será de 4 (quatro) anos, permitida reeleição.

§ 2º – O Diretor eleito para preencher o cargo vacante cumprirá o prazo restante do mandato.
§ 3º – Será declarada vaga e preenchida em conformidade com as disposições deste Estatuto, a função eletiva da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal sempre que seu exercente deixar de representar a entidade que o tenha designado ou for
excluído em processo administrativo.
Art. 31 – Compete à Diretoria Executiva da AAAPV:
I.

Propor alterações ao presente Estatuto;

II.

Autorizar o funcionamento de Delegacias
Regionais da AAAPV nas unidades da Federação, designando seus membros;

III.

Deliberar sobre:

a.

Alterações do Código de Ética da AAAPV;

§ 2º – Da decisão da Diretoria Executiva que imputar penalidade a Diretor ou Conselheiro, caberá,
no prazo de 15 (quinze) dias, sem efeito suspensivo, recurso à Assembleia Geral.

b.
Aquisição, alienação ou oneração de bens
imóveis da Associação;

CAPÍTULO XI

c.
Convocação da Assembleia Geral Extraordinária;

Art. 34 – A Diretoria Executiva da AAAPV será composta por 1 (um) colegiado de 12 (doze) membros
investido de poderes gerais e especiais de administração e assim constituído: 1 (um) Presidente e
3 (três) Vice-Presidentes; 2 (dois) Procuradores Jurídicos Gerais; 2 (dois) Diretores de Relações Parlamentares; 1 (um) Tesoureiro; 2 (dois) Diretores de
Expansão e Relacionamento com os Associados; e
1 (um) Diretor de Comunicação, Tecnologia e Informática.

d.
Oportunidade, conveniência, valor e forma de pagamento das contribuições extraordinárias dos Fundadores e Efetivos.
IV.

Aprovar e alterar o Regimento Interno do
Conselho Superior de Ética.

V.

Funcionar como órgão consultivo dos Associados para as matérias pertinentes ao
objeto social e oferecer assessoria às Entidades Públicas e Privadas em assuntos
relativos ao Código de Ética da AAAPV.

VI.

Receber os expedientes de Entidades Públicas Federais, Estaduais e Municipais e,
a seu juízo, transformá-los em representação ética ou processo administrativo.

VII.

Aplicar penalidades por infração à disciplina social.

VIII.

Cumprir e fazer cumprir as decisões emanadas do Conselho Superior de Ética em
processo regular.

IX.

Baixar as normas de funcionamento da
AAAPV.

Da Administração da AAAPV

§ 1º – O Presidente, os 3 (três) Vice-Presidentes, os
2 (dois) Procuradores Jurídicos Gerais, os 2 (dois)
Diretores de Relações Parlamentares, o Tesoureiro,
os 2 (dois) Diretores de Expansão e Relacionamento com os Associados e o Diretor de Comunicação,
Tecnologia e Informática serão eleitos pela Assembleia Geral dentre os Associados Fundadores,
observado o disposto em regimento específico e
terão mandato de 4 (quatro) anos, permitida reeleição.
§ 2º – Os mandatos da Diretoria Executiva prorrogar-se-ão, automaticamente, até a investidura de
seus sucessores.
§ 3º – Nenhum cargo será remunerado.

Aprovar as previsões orçamentárias que
lhe forem submetidas pelo Presidente da
AAAPV.

Art. 35 – Compete ao Presidente da AAAPV:
I.

Representar a AAAPV, ativa e passivamente, em juízo e fora dela;

Fornecer ao Conselho Fiscal as informações que lhe forem solicitadas.

II.

Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e
as deliberações da Assembleia Geral, do
Conselho Superior de Ética e Conselho
Fiscal;

III.

Convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho
Superior de Ética;

§ 2º – O quórum mínimo de instalação da Diretoria
Executiva será de 5 (cinco) membros.

IV.

Convocar o Conselho Fiscal para reuniões
extraordinárias;

§ 3º – As deliberações serão adotadas por maioria
de votos e constarão da ata da respectiva reunião.
No caso de empate, o Presidente terá direito ao
voto de qualidade.

V.

Elaborar e assinar o Relatório Anual, assinado pelo Tesoureiro e pelo 3º Vice-Presidente, que deverá ser acompanhado do
balanço da AAAPV, bem como do parecer
do Conselho Fiscal, submetendo-o à apreciação da Assembleia Geral Ordinária;

VI.

Sempre em conjunto com o 3º Vice-Presidente ou com o Tesoureiro, abrir e movimentar contas correntes bancárias, realizar operações de crédito, aceitar, emitir,
avalizar e endossar cheques, notas promissórias, letras de câmbio e demais títulos de crédito;

VII.

Nomear e constituir procuradores da Associação para a prática de atos determi-

X.

XI.

Art. 32 – A Diretoria reunir-se-á ordinariamente 1
(uma) vez a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que for convocada.
§ 1º – O Presidente da AAAPV convocará e presidirá as reuniões.

Art. 33 – O Presidente, ex officio ou por representação de 2 (dois) ou mais membros da Diretoria
Executiva ou do Conselho Fiscal, em ato fundamentado, determinará abertura de processo contra membro da Diretoria Executiva ou do Conselho
Fiscal.
§ 1º – Poderá o Presidente, em despacho fundamentado, ad referendum da maioria da Diretoria
Executiva, em voto aberto, afastar cautelarmente
o Diretor ou Conselheiro representado até o julgamento final do processo administrativo.
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nados nos respectivos instrumentos de
procuração;
VIII.

Admitir, demitir empregados e fixar-lhes a
remuneração;

IX.

Praticar todos os atos que se fizerem necessários à consecução dos objetivos sociais;

Parágrafo Único – Dependerá da prévia autorização da Diretoria Executiva, por deliberação da
maioria simples de seus membros:
a.
Aquisição, alienação ou oneração de bens
imóveis;
b.

Aplicação de fundos;

c.

Contratação de empréstimo bancário.

Art. 36 – Compete ao 1º Vice-Presidente da AAAPV:
I.

Substituir o Presidente nos seus impedimentos ou ausências temporárias e sucedê-lo no caso de vacância, até o provimento definitivo do cargo, na forma
estatutária;

IV.

Velar pela eficiente e segura arrecadação
da receita e pelo correto pagamento da
despesa.

Parágrafo Único – Em seus impedimentos e ausências temporárias, o 3º Vice-Presidente será substituído pelo Tesoureiro.
Art. 39 – Compete à Procuradoria Jurídica:
I.

Emitir parecer em assuntos de interesse da AAAPV sobre os quais for solicitado pelo Presidente ou por, no mínimo, 2
(dois) Diretores;

II.

Efetuar estudos e assessorar o Presidente
nos assuntos de sua alçada;

III.

Defender os interesses da entidade em
juízo;

IV.

Promover intercâmbio com autoridades
da área jurídica, com o fim de atender as
promoções jurídico-culturais da AAAPV;

V.

Desempenhar outras tarefas delegadas
pelo Presidente, respeitada a sua área de
atuação;

II.

Praticar atos por delegação do Presidente
da AAAPV;

VI.

III.

Organizar seminários, congressos, encontros e atividades culturais.

Elaborar os instrumentos de contrato a
serem celebrados pela Associação;

VII.

Elaborar os termos de adesão de serviço
voluntário dos Diretores e Conselheiros
Fiscais;

Art. 37 – Compete ao 2º Vice-Presidente da AAAPV:
I.

Manter sob sua guarda os livros sociais;

VIII.

II.

Secretariar as reuniões da Diretoria e as
Assembleias Gerais;

Fiscalizar o cumprimento do presente Estatuto e do Código de Ética da AAAPV;

IX.

III.

Manter em dia a correspondência da
AAAPV;

IV.

Assessorar a Presidência nas suas funções;

V.

Homologar a conciliação e a desistência
realizadas fora do âmbito do Conselho
Superior de Ética;

Representar ética e administrativamente
perante a Presidência e perante o Conselho Superior de Ética, face a Diretores,
Conselheiros ou Associados que descumprirem o presente Estatuto e/ou o Código
de Ética da AAAPV;

X.

Praticar atos por delegação do Presidente
da AAAPV;

Dar o parecer em todos os processos éticos e administrativos.

Art. 40 – Compete aos Diretores de Relações Parlamentares:

VI.

VII.
Substituir o Presidente nas hipóteses do
Art. 35, I, quando o 1º Vice-Presidente estiver impedido de fazê-lo.
Art. 38 – Compete ao 3º Vice-Presidente da AAAPV:
I.

Manter sob sua guarda e responsabilidade os bens e valores da AAAPV, prestando
contas sempre que lhe forem solicitadas;

II.

Substituir o Presidente nas hipóteses do
Art. 35, I, quando o 1º e o 2º Vice-Presidentes estejam impedidos de fazê-lo e mais,
sempre em conjunto com o Presidente,
abrir e movimentar contas correntes bancárias, realizar operações de crédito, aceitar, emitir, avalizar e endossar cheques,
notas promissórias, letras de câmbio e
demais títulos de crédito;

III.
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Cuidar para que a Associação cumpra em
dia suas obrigações fiscais, mantendo sob
sua fiscalização e controle os registros
contábeis;

I.

Organizar e supervisionar as atividades
de relacionamento com autoridades administrativas e legislativas;

II.

Acompanhar junto aos Poderes Executivo
e Legislativo os projetos de interesse da
AAAPV e manter os filiados informados
sobre o seu andamento;

III.

Desenvolver projetos e estudos legislativos de interesse da categoria com o apoio
da Procuradoria Geral da República;

IV.

Participar e promover encontros voltados
à ação parlamentar;

V.

Coordenar, juntamente à Diretoria, as
ações executadas com outras Entidades;

VI.

Exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas.

Art. 41 – Compete ao Tesoureiro:
I.

Auxiliar o 3º Vice-Presidente;

II.

Gerir a área financeira e supervisionar a

escrituração contábil;
III.

IV.

V.

Realizar, juntamente ao Presidente, a execução orçamentária e abrir e movimentar
contas correntes bancárias, realizar operações de crédito, aceitar, emitir, avalizar
e endossar cheques, notas promissórias,
letras de câmbio e demais títulos de crédito;
Preparar o orçamento, a prestação de contas, os balancetes e demonstrativos financeiros da AAAPV;
Exercer outras atividades que lhe sejam
atribuídas.

Art. 42 – Compete aos Diretores de Expansão e Relacionamento com os Associados:
I.

Cumprir e fazer cumprir a política de expansão da AAAPV no que concerne à elaboração, avaliação e implantação de projetos de crescimento desta;

II.

Planejar, organizar, orientar e controlar as
atividades dos setores que lhe são subordinados;

III.

Desenvolver ações de divulgação da
AAAPV;

IV.

Identificar e promover a expansão das Delegacias Regionais;

V.

Atuar nacionalmente na busca de novos
Associados, bem como exercer as funções
inerentes ao cargo;

VI.

Elaborar projetos de captação de recursos
para consecução dos projetos;

VII.

Captar recursos para consecução dos projetos da Entidade, buscando benefícios
para os filiados.

Art. 43 – Compete ao Diretor de Comunicação, Tecnologia e Informática:
I.

Formular os projetos de comunicação da
AAAPV;

II.

Coordenar e divulgar as ações de propaganda institucional;

III.

Divulgar e manter publicações de interesse da AAAPV;

IV.

Exercer outras atividades que lhe sejam
atribuídas.

CAPÍTULO XI

e Cooperativas de Proteção Veicular e Patrimonial,
escolhidos pela Diretoria;
II.
1 (um) representante de cada uma das Associações, Clubes ou Cooperativas Associadas da
AAAPV, indicado pelo seu Presidente ou por sua
Diretoria;
III.
1 (um) representante do Ministério Público Federal, indicado pelo Procurador Geral da
República;
IV.
1 (um) representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, indicado
pelo seu Procurador Geral de Justiça;
V.
1 (um) representante do Poder Judiciário,
indicado pelo Presidente do Conselho Nacional de
Justiça;
VI.
1 (um) representante do Poder Executivo
Federal, indicado pelo Ministro de Estado da Justiça;
§ 1º – Os mandatos dos membros do Conselho Superior de Ética terão a duração de 4 (quatro) anos,
coincidentes com os da Diretoria Executiva.
§ 2º – As Entidades com assento no Conselho Superior de Ética promoverão a indicação e a substituição de seus representantes e suplentes através de
documento hábil.
§ 3º – Nos seus impedimentos e ausências, os membros titulares do Conselho Superior de Ética serão
substituídos por suplentes convocados.
§ 4º – A representação da Sociedade Civil recairá
sobre pessoas de reputação ilibada, escolhidas
pela Diretoria da AAAPV, dentre consumidores Associados ou Cooperados à Associações, Clubes ou
Cooperativas de Proteção Veicular e Patrimonial.
Art. 45 – Não poderá participar do Conselho
Superior de Ética:
I.

Pessoa física que esteja respondendo a
processo criminal, com decisão condenatória fixada por órgão colegiado de tribunal;

II.

Pessoa física investida em cargo de confiança ou chefia na administração direta
ou indireta dos Governos Federal, Estadual, Distrital ou Municipal;

III.

Representante de pessoa jurídica sob intervenção;

IV.

Representante de Associado que não esteja em dia com o pagamento de suas
contribuições, o que se caracterizará pela
comunicação por escrito do 3º Vice-Presidente ou do Tesoureiro da AAAPV ao
Conselho Superior de Ética.

Do Conselho Superior de Ética
Art. 44 – O Conselho Superior de Ética da AAAPV
é o órgão soberano na fiscalização, julgamento
e deliberação no que se relaciona à obediência e
cumprimento do Código de Ética da AAAPV, e é integrado pelo Presidente, 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes da AAAPV e membros titulares e igual número
de suplentes, sendo:
I.
11 (onze) representantes da Sociedade Civil, recrutados entre pessoas de reputação ilibada,
Associados ou Cooperados de Associações, Clubes

Art. 46 – Compete ao Conselho Superior de Ética
da AAAPV:
I.

Receber, processar e julgar as representações por infração ao Código de Ética da
AAAPV e seus recursos, observadas as disposições deste Estatuto e do Regimento
Interno do Conselho Superior de Ética;
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II.

III.

IV.

Atuar como mediador entre Associados/
Cooperados e Associações/Clubes/Cooperativas, em todos os casos de disputa,
promovendo tentativas de conciliação das
partes;
Aplicar as medidas e providências previstas no Código de Ética da AAAPV aos
infratores das normas nele estabelecidas;
Aprovar as súmulas da jurisprudência firmada, bem como deliberar sobre sua alteração e cancelamento, mediante proposta
formal de qualquer membro.

Art. 47 – O Conselho Superior de Ética atuará através de seu Plenário e das Câmaras que o compõem,
cada qual integrada proporcionalmente por representantes dos segmentos que constituem o órgão.
§ 1º – O Conselho Superior de Ética é formado pelas câmaras reunidas e tem jurisdição sobre todo o
território nacional.
§ 2º – O Presidente da AAAPV presidirá o Conselho
Superior de Ética.
§ 3º – O 2º Vice-Presidente da AAAPV secretariará
os trabalhos do Conselho Superior de Ética.
§ 4º – As Câmaras do Conselho de Ética serão presididas, obrigatoriamente, por 1 (um) representante
de Associação, Clube ou Cooperativa, designados
pela Diretoria e escolhidos dentre seus membros,
cabendo-lhes proferir o voto de qualidade no
caso de empate. Nos seus impedimentos, licenças
e ausências justificadas, o Presidente da Câmara
será substituído pelo membro da Diretoria ou do
Conselho Superior de Ética que for designado pelo
Presidente da AAAPV.
§ 5º – O Conselho Superior de Ética reunir-se-á
ordinariamente a cada 2 (dois) meses e extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente da AAAPV. Em sua primeira reunião anual o
Conselho Superior de Ética estabelecerá as datas
de suas sessões ordinárias e as de suas Câmaras.
Art. 48 – O número de Câmaras do Conselho Superior de Ética poderá ser ampliado sempre que
o interesse na desconcentração de trabalhos ou o
seu volume o aconselharem.
Art. 49 – Para a instalação e deliberação, o Conselho de Ética requer a presença de no mínimo 8
(oito) Conselheiros e as demais Câmaras de no mínimo 4 (quatro) mais o respectivo Presidente.
§ 1º – A frequência dos membros efetivos e suplentes do Conselho Superior de Ética convocados para
as sessões de julgamento é obrigatória.
§ 2º – O Presidente da AAAPV requererá à Diretoria da respectiva Associação/Clube/Cooperativa ou
à autoridade delegante a substituição do membro
do Conselho Superior de Ética que deixar de comparecer a 3 (três) sessões consecutivas – ou 5 (cinco) alternadas – desse órgão.
§ 3º – Quando convocado para funcionar em Câmara diversa daquela em que esteja lotado, a
competência do membro efetivo ou suplente do
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conselho Superior de Ética não se altera.
Art. 50 – As deliberações do Conselho Superior de
Ética serão adotadas por maioria simples.
§ 1º – O Presidente do Conselho Superior de Ética
não terá direito a voto, salvo no caso de empate,
quando proferirá o voto minerva.
§ 2º – Cada membro do Conselho Superior de Ética
tem direito a um voto.
Art. 51 – Dos despachos homologatórios e acórdãos das Câmaras do Conselho Superior de Ética,
caberá recurso ao Plenário, na forma prevista em
Regimento Interno.
Parágrafo Único – Os Presidentes das Câmaras recorrerão necessariamente ao Plenário quando a
decisão da respectiva Câmara recomendar a divulgação pública da posição da AAAPV em relação à
Associação, Clube ou Cooperativa apenada.
Art. 52 – O Conselho Superior de Ética atuará mediante representação de um dos membros da Diretoria da AAAPV, de Associados ou Consumidores.
§ 1º – A representação ex officio será efetivada
por qualquer membro da Diretoria Executiva ou
do Conselho Fiscal sempre que a AAAPV tomar
conhecimento de ato ou fato que caracterize possível transgressão às normas do Código de Ética
da AAAPV.
§ 2º – A representação de Associado ocorrerá
quando este se sentir prejudicado em suas atividades em virtude de ato ou fato gerado em qualquer
dos setores envolvidos na atividade de proteção
veicular e patrimonial que caracterize possível
transgressão ao Código de Ética da AAAPV.
§ 3º – A representação de consumidores ocorrerá contra ato ou fato que julguem transgredir as
normas do Código de Ética da AAAPV e será feita
através de petição de consumidores devidamente
identificados e qualificados quando o anúncio já
reprovado pelo Conselho Superior de Ética voltar a
ser veiculado, ainda que com variações, mantidas
as mesmas infrações.
§ 4º – A medida liminar poderá ser concedida de
ofício ou a requerimento da parte legítima:
I.

Pelo Presidente da AAAPV;

II.

Pelo Presidente da Câmara à qual tenha
sido distribuída a representação;

III.

Pelo relator do processo na Câmara ou no
Plenário, conforme a competência.

Art. 53 – O Regimento Interno do Conselho Superior de Ética da AAAPV prescreverá o rito a ser
adotado para o recebimento, distribuição, instrução e julgamento de representações oferecidas
por infração ao Código de Ética da AAAPV e seus
recursos, assegurando às partes amplo direito de
defesa e o duplo grau de jurisdição.
Parágrafo Único – O funcionamento do Plenário,
das Câmaras e da Secretaria Executiva será disciplinado supletivamente por meio de provimentos
editados em conjunto pelos Presidentes da AAAPV

e das Câmaras do Conselho Superior de Ética.
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XIII

Do Código de Ética da AAAPV

Do Conselho Fiscal

Art. 62 – O Código de Ética da AAAPV é o conjunto
de normas disciplinadoras da ética da atividade de
proteção veicular e patrimonial.

Art. 54 – O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador
da AAAPV e será composto de 3 (três) membros
eleitos pela Assembleia Geral dentre os Associados, com mandato de 4 (quatro) anos, coincidente
com o da Diretoria Executiva.
Art. 55 – Compete ao Conselho Fiscal da AAAPV:
I.

Fiscalizar os atos dos Diretores Executivos
e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

II.

Opinar sobre o relatório e as contas, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia
Geral.

Parágrafo Único – O Código de Ética da AAAPV
será registrado, junto ao Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas da capital da República, tão logo
seja aprovado pela Assembleia Geral.
Art. 63 – Os infratores das normas estabelecidas
no Código de Ética da AAAPV estarão sujeitos às
penalidades previstas no Art. 15 desse Estatuto, a
saber:
I.

Advertência;

II.

Recomendação de alteração ou correção
de sua conduta;

III.

Recomendação aos Associados e Cooperados de que sustem seu relacionamento
com a Associação ou Cooperativa;

IV.

Art. 57 – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, no primeiro semestre de cada ano, e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente da AAAPV.

Divulgação da posição da AAAPV em relação à Associação ou Cooperativa, através
de veículos de comunicação, em face do
não acatamento das medidas e providências preconizadas;

V.

Art. 58 – As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos.

Multa pecuniária, de 1 (uma) a 100 (cem)
vezes o valor da contribuição mensal;

VI.

Inclusão na blacklist;

VII.

Exclusão.

Art. 56 – No caso de renúncia ou impedimento de
membro do Conselho Fiscal, a Diretoria designará
seu substituto, até a realização de Assembleia Geral para a eleição de novo membro.

CAPÍTULO XIV
Dos Meios e Recursos Econômicos

CAPÍTULO XVI

Art. 59 – Os recursos econômicos da AAAPV serão
constituídos por:

Das Disposições Gerais e Transitórias

I.

Contribuições mensais dos Associados
Fundadores e Efetivos, fixadas pela Diretoria e arbitradas em cada exercício em
função da situação econômica do Associado e do lugar em que este exerce sua
atividade;

II.

Contribuições extraordinárias dos Fundadores e Efetivos, a critério da Diretoria e
aprovados pela Assembleia Geral;

III.

Doações, contribuições, legados e outros
recursos a ele aportados voluntariamente;

IV.

Receitas eventuais.

Art. 60 – A contribuição mensal de cada Associado
Efetivo será de 1 (um) salário mínimo. Os Associados Fundadores contribuirão com 50% (cinquenta
por cento) da mensalidade imputada ao Associado
Efetivo.
Art. 61 – O pagamento da contribuição mensal do
Associado deverá ser efetuado na sede da AAAPV
ou a quem estiver atribuída a cobrança, até o dia
20 (vinte) de cada mês, nos valores estabelecidos
de acordo com o artigo anterior e que serão comunicados previamente a todos os Associados.

Art. 64 – Os exercícios sociais e financeiros coincidem com o ano civil.
Art. 65 – O Conselho de Ética da AAAPV contará
sempre com a representação de Associados e/ou
Cooperados, através de Entidades de direito privado de âmbito nacional e de propósitos não econômicos.
Art. 66 – Os casos não especificamente previstos
neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, que aplicará subsidiariamente a legislação
em vigor no País.
Art. 67 – Os Associados Fundadores, regulares,
atualmente são:
I.
Aliança Brasileira de Benefícios Mútuos
II.
Amparo Assistência e Reboques Eireli –
ME
III.
Associação Brasileira de Benefícios (Aprovauto)
IV.
Associação Brasileira de Benefícios (Simplificar)
V.
Associação Clube de Benefícios e Assistência (Tottal Car)
VI.
Associação Clube de Benefícios e Assistência Veicular (Prevcar)
VII.
Associação Clube de Carros de Ibirité (Acci)
VIII.
Associação Conquistense de Benefícios
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Mútuos (Ative)
Associação de Ajuda Mútua e Guarda de Associados (Aguarda)
X.
Associação de Assistência aos Proprietários
de veículos (AAPV)
XI.
Associação de Benefícios (Pop Ciclos)
XII.
Associação de Benefícios (Previna)
XIII.
Associação de Benefícios aos Motoristas do
Brasil (Presencial Proteção)
XIV.
Associação de Benefícios e Facilidades (ABV)
XV.
Associação de Benefícios Mútuos (Facility)
XVI.
Associação de Benefícios Mútuos (Prevcar
Auto)
XVII.
Associação de Benefícios Mútuos da Bahia
(Força Car)
XVIII.
Associação de Benefícios Mútuos dos Amigos do Rio de Janeiro (Assorio)
XIX.
Associação de Proprietários Motocicletas de
Vitória da Conquista/BA (Promotos)
XX.
Associação de Proteção a Motociclistas e
Mototaxistas do Estado da Bahia (Protege)
XXI.
Associação de Proteção aos Motoristas e
Veicular do Norte e Nordeste do Estado da
Bahia (Asprovem)
XXII.
Associação de Proteção aos Taxistas e de
Condutores de Veículos Particulares de Alagoinha (Federal Car)
XXIII.
Associação de Proteção de Veículos (Liderauto Brasil)
XXIV.
Associação de Proteção de Veículos do Brasil
(Confiauto)
XXV.
Associação de Proteção de Veículos do Nordeste (Protesauto)
XXVI. Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos (Lions Proteção)
XXVII. Associação de Proteção Patrimonial (União)
XXVIII. Associação de Proteção Total às Motocicletas
do Estado da Bahia (Duas Rodas)
XXIX. Associação de Proteção Veicular (Azul Nordeste)
XXX.
Associação de Proteção Veicular (Fortcar)
XXXI. Associação de Proteção Veicular e Serviços
Sociais (APVS)
XXXII. Associação de Proteção Veicular e Serviços
Sociais (Invicta/RJ)
XXXIII. Associação dos Amigos de Santa Catarina
(AASC)
XXXIV. Associação dos Amigos do Norte do Estado
de Santa Catarina (AANESC)
Associação dos Condutores de Veículos do Brasil
(Ascobrás)
XXXV. Associação dos Negociantes Autônomos de
Santa Catarina (Anasc)
XXXVI. Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Goiás (Águia Proteção –
APBM)
XXXVII. Associação dos Proprietários de Veículos Pesados do Brasil (Autovip)
XXXVIII. Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais (Ascobom)
XXXIX. Associação dos Transportadores de Sete LaIX.
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goas (Astrans/MG)
Associação dos Transportadores do Paraná
(Astrans/PR)
XLI.
Associação e Clube de Assistência dos Proprietários de Veículos do Sul (Asscar)
XLII.
Associação Goiana de Socorro Mútuo e Benefícios (AGSMB)
XLIII.
Associação Mineira de Benefícios (Unimotos)
XLIV.
Associação Múltipla de Proteção e Assistência Automotiva
XLV.
Associação Nacional de Assistência aos Proprietários de Veículos Automotores (Auto
Visa Rio)
XLVI.
Associação Nacional de Proteção Mútua dos
Proprietários de Veículos Automotores (ADPVAT)
XLVII. Associação Nacional dos Caminhoneiros
(Anacam)
XLVIII. Associação Pódium Clube de Benefícios
XLIX.
Brasil Moto Clube
L.
Club de Assistência e Proteção Patrimonial
(Capp)
LI.
Clube de Assistência a Proteção Patrimonial
(Saveca)
LII.
Clube de Benefícios (Multipla CB)
LIII.
Clube de Benefícios (Unix)
LIV.
Clube de Benefícios Abraço
LV.
Clube de Benefícios e Metas para Segurança
(Master Clube)
LVI.
Clube de Benefícios Mútuos (Sempre Supra)
LVII.
Clube de Benefícios Veicular e Consórcio
(Multifácil)
LVIII.
Cooperativa de Consumo dos Transportadores de Cargas e Passageiros do Estado de
Goiás (Autobem Brasil)
LIX.
Ello Clube de Benefícios
LX.
Federação das Associações de Benefícios do
Estado de Goiás (Feab)
LXI.
Forte Car Brasil Clube de Assistência
LXII.
Hinova Soluções Digitais LTDA
LXIII.
Ideal Clube de Benefícios
LXIV.
Inova Car Clube de Benefícios
LXV.
Max Clube de Assistência
LXVI.
Maxx Clube de Benefícios do Brasil
LXVII. Minas Car
LXVIII. Moto Clube Zeus
LXIX.
Pernambuco Clube de Benefícios
LXX.
Proteção Veicular (Plancar Prime)
LXXI.
Protermotos Proteção Total
LXXII. Sociedade Brasileira de Direito Médico e
Bioética (Anadem)
Parágrafo Único – Serão considerados Associados
Fundadores todos aqueles que contribuíram integralmente no rateio financeiro para constituição da
AAAPV ou que o fizerem até o dia 09 de agosto de
2017, desde que efetuem o pagamento das mensalidades inadimplidas.
XL.

Brasília/DF, 28 de junho de 2017.

Apoiadores

Institucionais
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