
INAUGURADO HÁ POUCO
MAIS DE UM MÊS, o Pátio
Legal já recebeu mais de
mil veículos recuperados de
roubo ou furto pela polícia
no Rio de Janeiro. Parceria
entre a Secretaria de Segu-
rança Pública, o Detran, a
Federação Nacional das
Empresas de Seguros Pri-
vados (Fenaseg) e o Sindi-
cato das Seguradoras do Rio
de Janeiro, os resultados
atingidos pelo novo depósito já
superam as expectativas. 

"Antes de começarmos a traba-
lhar, tínhamos a expectativa de
receber dez carros por dia. Hoje, um
mês após a inauguração, já recebemos
uma média de 60 veículos por dia",
afirma Julio Avellar, administrador do
Consórcio Cevera, responsável pelas
operações no Pátio Legal.

Dos 1007 veículos recebidos no
Pátio Legal até o dia 31 de julho,
615 foram restituídos aos seus
proprietários - segurados e não
segurados.

"Os carros chegam e saem do
Pátio com muita rapidez. A maioria
não chega a passar três dias no
depósito. Para o público, a per-
cepção deste bom resultado é mais

difícil, porque não há
termos de comparação. A
maioria está recuperando
um carro roubado ou fur-
tado pela primeira vez. Mas,
quem participa rotinei-
ramente deste processo,
como a polícia e as empre-
sas seguradoras, já  pode
avaliar o funcionamento do
sistema", continua Avellar. 

Entre as vantagens
do novo Pátio Legal, o ad-

ministrador destaca a localização,
às margens da Av. Ayrton Senna, na
Barra da Tijuca. 

"É um endereço bem central,
de fácil acesso tanto para quem vem
da zona norte quanto da zona sul.
Além disso, facilita a locomoção dos
reboques, que têm conseguido
atender aos chamados em menos de
uma hora", elogia. 
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O secretário de Segurança Pública Marcelo Itagiba, Luiz Tavares e
Júlio Avellar (ao centro)  inauguram o Pátio Legal



ELEITO A MELHOR ENTIDADE do mercado segurador pelo
Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), o
Sindicato das Seguradoras receberá em setembro o
troféu, considerado o "Oscar do Seguro". A 29ª edição do
evento, a mais antiga e tradicional festa do setor,
premiará os destaques do ano, período de julho de 2004
a julho de 2005.

"Os nomes dos vencedores foram revelados através de
pesquisa séria e imparcial, realizada junto aos mais de
700 associados da entidade, o que confere credibilidade
à premiação", afirmou o vice-presidente do CVG-RJ,
Octávio Colbert Perissé.

Neste ano, serão entregues 21 premiações, distribuídas
em 15 categorias. Em todas elas, os eleitos são per-
sonalidades e organizações que desenvolveram trabalho
relevante em prol do crescimento do seguro, em especial,
o seguro de pessoas.

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 34
anos, com o objetivo de estimular o crescimento dos
Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, o CVG-RJ reúne trinta
e nove empresas beneméritas, que contribuem para que o
clube desenvolva as suas atividades, entre as maiores
seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de
seguro. Ao todo, são mais de 500 associados. 

SINDICATO RECEBERÁ OSCAR DO SEGURO EM SETEMBRO

RENOVADA A PARCERIA COM DEFENSORES DA TERRA
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SINDICATO EM AÇÃO

O SINDICATO DAS SEGURADORAS e a
Associação Defensores da Terra reno-
varam a parceria que mantêm há dez
anos e esse trabalho conjunto das duas
entidades já produziu bons resultados
para o patrimônio ambiental do estado
do Rio de Janeiro. 

O convênio assinado com a asso-
ciação prevê a manutenção e o de-
senvolvimento de novos projetos desti-
nados, entre outros, a acompanhar o
cumprimento da legislação ambiental

em vigor, proteger áreas ameaçadas
por incêndio e evitar desmatamentos,
sobretudo na Mata Atlântica e na
região serrana.

Além disso, a parceria entre a ONG e o
Sindicato contempla ações de defesa da
fauna em extinção e de bacias hidro-
gráficas sujeitas à contaminação por
poluição oriunda de lixo e esgoto,
preservação de áreas de manguezais,
educação ambiental e outras medidas em
defesa da ecologia e da qualidade de vida.

Será realizada no dia 16 de setembro, em Volta
Redonda, a primeira Caravana do Seguro, projeto
do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e
que terá a participação do Sindicato dos
Corretores do Rio de Janeiro. O jornalista Sidney
Rezende fará a palestra de abertura e a
coordenação dos trabalhos, que apresentarão aos
consumidores, empresários e autoridades da
região do Médio Paraíba  o setor de seguros e seus
principais produtos. O programa do projeto foi
discutido e aprovado no seminário Potencial do
Mercado de Seguros do Estado do Rio de Janeiro,
realizado pelo Sindicato em novembro de 2005.

Em junho, o Sindicato recebeu a visita dos de-
sembargadores Paulo Ventura, diretor-geral da Escola
da Magistratura do Rio de Janeiro (Emerj), e Sylvio
Capanema, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. Também estiveram
presentes Salvador Cícero
Pinto, consultor jurídico da
Fenaseg, e Ricardo Bechara
Santos, consultor jurídico do
Sindicato. A reunião  discutiu
o seminário sobre seguros a
ser realizado com magistrados
fluminenses, em dezembro.

Os desembargadores Sylvio Capanema e Paulo
Ventura conversam com Lucio Marques, vice-

presidente do Sindicato (no meio)



O ADMINISTRADOR ENCARA a supe-
ração das expectativas como "um
doce problema": "Ao mesmo tempo
em que confirma a utilidade do
projeto, o grande volume de
veículos levados ao Pátio Legal
também acaba servindo de teste
para os serviços oferecidos".

Como em toda experiência iné-
dita, o primeiro mês de funcio-
namento do Pátio Legal foi fun-
damental para que se realizassem
alguns ajustes operacionais ne-
cessários. "Muitos carros recu-
perados chegam fechados à chave, o
que nos obrigou a contratar um
chaveiro para agilizar o processo de
vistoria", exemplifica Avellar. “Só o
fato de os veículos virem trancados
prova que os veículos já estão sendo
recuperados em melhores condições”. 

Um dos problemas que o Pátio
Legal vem enfrentando neste pri-
meiro período é a necessidade de
atender o grande número de pessoas
que chegam até lá dirigindo os seus
próprios carros recuperados. Avellar
acredita que ainda sejam ne-

cessários alguns ajustes na comu-
nicação entre a polícia e o público,
mas não descarta a possibilidade de
ser estudado com a Delegacia de
Roubos e Furtos de Automóveis
(DRFA) um atendimento especial
para receber esse público. 

"Temos sempre que estar pen-
sando em melhorar o atendimento
para quem faz uso dos serviços do
Pátio Legal. Mas só atentamos para
essa demanda após o início do
funcionamento. Durante esse pri-
meiro mês, cerca de 250 carros
chegaram ao pátio conduzidos pelos
proprietários", explicou Avellar.

Instalado num terreno de 20 mil
metros quadrados, o Pátio Legal tem
capacidade para receber e guardar
até 1.500 automóveis. Lá funciona
também uma extensão da Delegacia
de Roubos e Furtos de Automóveis
(DRFA), que controla todo o
processo de registro e restituição
dos veículos.

A inauguração do Pátio Legal, no
dia 4 de julho, contou com a
presença do secretário de Segurança

Pública, Marcelo Itagiba, do
deputado estadual Hugo Leal e do
Cel. Hudson Aguiar, comandante da
Polícia Militar, entre outras
autoridades. Na ocasião, Itagiba
destacou a importância da parceria
do governo do estado com as
entidades privadas envolvidas no
Pátio Legal: "Não existe atividade
do estado sem atividade privada,
que é o pulmão que movimenta o
nosso país. O Pátio Legal é mais uma
demonstração de que, trabalhando
juntos, quem sai ganhando mesmo é
a população".

O presidente do Sindicato das
Seguradoras, Luiz Tavares, apontou
outras vantagens do Pátio Legal: "O
Pátio Legal possibilita também a
elaboração de estatísticas mais
detalhadas sobre os locais de
recuperação dos veículos e o aper-
feiçoamento dos procedimentos de
precificação dos seguros, que
passaria a refletir de maneira mais
precisa os riscos cobertos, com
maior justiça tarifária".

Desde julho, todos os carros
recuperados pela polícia são re-
bocados ao Pátio Legal. Para retirar
o veículo, o proprietário deverá
quitar as diárias, se necessário, estar
com o IPVA em dia e, de posse dos
documentos pessoais e do veículo,
se dirigir ao Pátio Legal (Rua Isabel
Domingues 88, Barra da Tijuca,
transversal à Avenida Ayrton Senna,
sentido Jacarepaguá). 

O atendimento ao público é
feito das 9h às 17h, de segunda a
sexta-feira.
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A diretoria do Sindicato, reunida na inauguração do Pátio Legal



HÁ UM MÊS EM
VIGOR, a Portaria
3482 do Detran-RJ,
que agiliza o pro-
cesso de transfe-
rência de veículos
indenizados pelas
seguradoras como
perda total (sal-
vados), já está dan-
do resultado. 

De acordo com
Roberto Santos, di-
retor do Sindicato das Seguradoras,
hoje as empresas seguradoras levam
apenas cinco dias para emplacar um
carro salvado: “O tempo e o custo
foram reduzidos, já que as se-
guradoras não precisam mais levar
os salvados a outro estado para
serem emplacados”.

Ele explica que outra vantagem
decorrente da Portaria 3482 é a venda
mais rápida dos veículos salvados.
“Quando menos tempo os veículos
passam parados, aguardando empla-
camento, menos desvalorizados
ficam”, explica.

Publicada no Diário Oficial do
estado em 10 de junho, a Portaria
3482 do presidente do Detran-RJ,
Hugo Leal, aboliu a vistoria prévia
no salvado. A exigência, que só era
feita no Rio de Janeiro, acabava por
forçar as companhias a fazer a
transferência de propriedade e a

venda do veículo em outros estados. 
A portaria atende a uma antiga

reivindicação do Sindicato das
Seguradoras, trazendo benefícios
para as companhias e para o mer-
cado de seguros, mas principalmente
para o estado, que perdia ar-
recadação de impostos.

No entanto, Santos lamenta
que poucas companhias seguradoras já
tenham efetuado no Detran-RJ o
cadastro necessário para passar a
emplacar os salvados no Rio de Janeiro. 

“A maioria ainda está pre-
ferindo levar os veículos para São
Paulo, porque não acreditam que a
portaria seja eficiente. Mas, como foi
uma decisão de bom senso, que terá
impacto econômico positivo para as
seguradoras e, principalmente, que
atende uma antiga reivindicação,
acredito que o quadro logo mude”,
afirma o diretor.
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EXPEDIENTE

COLUNA JB

RESPONSABILIDADE CIVIL É 
DESTAQUE EM COLUNA DO JB
A coluna "Seguro em sua vida", pu-
blicada no Jornal do Brasil do dia 28 de
julho, destacou a importância do
Seguro de Responsabilidade Civil
(RC). Um dos ramos mais procurados
por consumidores em todo o mundo,
o Seguro de RC começa a crescer no
Brasil. Ele garante o reembolso ao
segurado do que for por ele devido a
terceiros em relação aos riscos
previstos na apólice e até o limite dos
valores contratados.
A coluna exemplifica as principais
modalidades do Seguro de RC. A mais
comum é a contratada juntamente
com o seguro de automóveis, mas
existem outros que cobrem famílias,
condomínios,  profissionais, eventos
e o patrimônio de diretores e exe-
cutivos de empresas.

HÁ UM MÊS EM VIGOR, PORTARIA DO
DETRAN JÁ DÁ RESULTADO

Roberto Santos, diretor do Sindicato das Seguradoras,
considera positivo o resultado da Portaria 3482


