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Seguro Pirata ou “Única Alternativa”? 
 

* Alguns nomes nos exemplos citados no texto não são informados por questão de privacidade. 
 
Tema que tem repetidamente circulado em alguns portais da internet é a questão 

da prática do agora denominado “seguro pirata”, como sendo aquele praticado pelas 
associações de auxílio mútuo, ou de autogestão, formadas por pessoas que, ao se 
depararem com a discriminação dispensada pelo setor securitário, se unem na forma de 
rateio para conseguir garantir, a suas expensas e dentro da sua forma de organização, o 
direito de conseguir continuar exercendo sua atividade profissional – no caso específico 
dos transportadores de carga – com a segurança que o próprio Estado deveria estar 
propiciando. 

E o curioso é que o assunto não está sendo abordado só pela área securitária 
como a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – ou pelos diversos sites de 
entidades ligadas aos corretores de seguros, mas já atingiu o interesse geral, tendo sido 
tema de matéria veiculada pelo portal “O Globo”, que em 18/05/2011 veiculou uma 
notícia intitulada “Preços de seguros de carro variam até 210% e motoristas buscam 
alternativas”1

Isso porque, segundo relatado por essa mesma Associação, antes de se expor ao 
mercado segurador para tentar com que de alguma forma as companhias aceitassem 
segurar os caminhões lá cadastrados, já teve uma experiência anterior em que uma 
seguradora inicialmente aceitou contratar a apólice, mas durante a contratualidade 
apresentou tantos problemas nos pagamentos dos sinistros que mesmo após o 

, na qual consta que as associações de proteção automotiva são uma 
opção e informa, também, que um deputado chegou a entrar com uma representação no 
Ministério Público pedindo uma investigação sobre a prática de discriminação por parte 
das seguradoras. 

Em que pese a matéria se tratar de associações de veículos em geral e o foco ora 
abordado ser aqueles que utilizam seus veículos, de carga, para sua subsistência, na 
verdade é reconfortante saber que já existem autoridades percebendo a discriminação 
das seguradoras para alguns segmentos e, nesse momento é fundamental o apoio das 
Associações às iniciativas da FENACAT em buscar audiências públicas; reuniões e 
assembléias, sendo a oportunidade para unir o setor do transporte de cargas no 
desiderato de ter reconhecido o direito de não estar obrigado a se submeter 
exclusivamente a um mercado que sequer se interessa por ele.  

A SUSEP chegou a publicar na página principal de seu site na internet um 
“alerta” intitulado “Associações e Cooperativas: isso é seguro?” ponderando que “A 
única forma legal dessas associações e cooperativas atuarem é como estipulantes de 
contratos de seguros, ou seja, contratando apólices coletivas de seguros junto a 
sociedades seguradoras devidamente autorizadas pela SUSEP, passando a representar 
seus associados e cooperados como legítimos segurados”. 1              

 Porém, talvez não seja de conhecimento da referida autarquia o fato de que as 
próprias seguradoras por ela abarcadas sequer se interessarem pela contratação desse 
tipo de seguro, pois no Sul do país há registro de uma Associação que chegou a enviar 
uma “carta convite” para dezenas de seguradoras a fim de encontrar ao menos uma 
interessada em contratar nessas condições – a Associação estipulante de seus 
Associados caminhoneiros/transportadores de carga – e nenhuma retornou 
positivamente manifestando interesse em contratar o seguro nos moldes solicitados.  

                                                 
1(http://extra.globo.com/noticias/economia/precos-de-seguros-de-carro-variam-ate-210-motoristas-
buscam-alternativas-1837092.html) 
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encerramento de vigência, enfrentou graves problemas com a desorganização (e falta de 
interesse em se organizar) na emissão das apólices, endossos, cancelamentos e o mais 
grave, nos pagamentos, sendo que em muitos casos aquela entidade está se obrigando a 
chamar o rateio entre os associados para não deixar os sinistros sem atendimento, 
enquanto ainda tenta receber da seguradora os valores em aberto.  

Percebe-se, portanto, que as próprias alternativas apresentadas pela SUSEP são 
impraticáveis, em função do flagrante desinteresse do setor securitário pelo ramo de 
veículo de carga. 

Para corroborar, dados obtidos junto a uma corretora de seguros que atua no 
ramo de caminhões demonstram estarrecedores preços dos prêmios cobrados para 
determinados veículos de carga (dependendo do ano, ramo de transporte, etc.), 
chegando ao ponto de muitos terem a contratação negada pelas companhias cotadas pela 
corretora, sob alegações totalmente inaceitáveis como “não iremos apresentar cotação, 
por estar fora das normas de aceitação, ou então, “Risco sem aceitação 
(Transportadora)”! 

E não bastasse a tentativa da SUSEP e de algumas entidades do ramo securitário 
tentarem malfadar o exercício das atividades das Associações de rateio, ainda provocam 
o Ministério Público para agir contra a atuação das mesmas, este se utilizando do 
pretexto de estar defendendo direitos do consumidor, quando na verdade esquece-se que 
as Associações, legalmente constituídas, são compostas por seu próprios associados que 
não estão aderindo a um contrato de prestação de serviços ou muito menos o estão se 
sentindo prejudicados com a atuação da Associação formada por eles mesmos, mas pelo 
contrário, dependem da sua existência para poderem continuar na estrada sem o 
fantasma da insegurança que qualquer evento mais grave, como um acidente ou furto, 
possa acarretar o fim de sua carreira profissional. 

Nessa situação, convém trazer um exemplo de uma Associação de Minas Gerais 
que, sendo alvo de investigação pelo MP Estadual – a despeito de uma “denúncia 
anônima” recebida por este – e, quando seus associados souberam da investida, 
tomaram a iniciativa de assinar declarações pessoais dirigidas ao respectivo Promotor 
de Justiça atestando que não se sentem consumidores da entidade, mas sim 
componentes ativos da mesma, e muito menos se sentem prejudicados pelas atividades e 
benefícios por ela proporcionados. Os documentos assinados por grande maioria dos 
associados foram entregues à Promotoria. 

Veja-se, com isso, o transtorno e a angústia que o próprio MP, órgão que deveria 
zelar pelo bem estar e segurança da população, causa aos cidadãos que apenas estão 
tentando manter seu direito de continuar na estrada, fazendo o que sabem fazer, que é 
levar a carga ao seu destino; realizando o transporte com a segurança que infelizmente 
as companhias de seguro, em sua grande maioria, para não se chegar ao exagero de 
dizer a totalidade delas, não se sujeitam a proporcionar. 

Segundo informações informais obtidas, no centro-oeste do país, principalmente 
na região de Minas Gerais, existem Associações de rateio de caminhoneiros que contam 
com mais de 10 (dez) anos de atividades e se tivessem algum cunho lesivo ou 
criminoso, não estariam tanto tempo na ativa e contando com a adesão de tantos 
associados. 

Sabe-se que existem pessoas mal-intencionadas e aproveitadoras da ingenuidade 
e até ignorância de outras para tirar proveito próprio, mas é imprescindível que as ações 
do MP sejam mais cautelosas com relação às Associações de rateio de veículos de 
carga, pois seus associados estarão totalmente desprotegidos ao perderem o direito de se 
unir, legalmente, para dividir entre eles os prejuízos decorrentes de eventos danosos 
havidos com os seus veículos, até porque, salvo exceções, o compromisso da proteção é 
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para o próprio veículo do associado, e não para danos causados a terceiros, sendo que a 
maioria das Associações exige, inclusive, que o associado contrate seguro de RCF.  

Ou seja, o associado, pessoa capaz e em gozo de seus direitos civis quer entrar 
na associação, e muitas vezes se obriga a tanto, em função da discriminação sofrida pelo 
mercado segurador. 

A luta para que não haja mais essa discriminação de órgãos públicos e 
autoridades mostra-se árdua, mas o tema tem sido cada vez mais objeto de abordagem 
nos meios de informação, ou seja, mostra-se realmente importante e relevante, cabendo 
apenas aos interessados, que são os associados, se unirem com suas respectivas 
entidades e com a Fenacat nessa campanha para a regularização da atividade das 
Associações de rateio. 
 
Fernanda Elaine Huber Dettmer 
Advogada – Blumenau/SC 
Direito de Seguro e Transportes 

 
 

 
 
 
 
  


