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     D E C I S Ã O
  

 

Vistos em decisão.Vistos em decisão.

Trata-se de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, formulado em sede de Ação
Ordinária, proposta por PAULO ROGÉRIO MARCHIPAULO ROGÉRIO MARCHI, acionista controlador da COMPANHIA MUTUAL
DE SEGUROS – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, em face da SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROSSUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS (SUSEP)PRIVADOS (SUSEP), visando a obter provimento jurisdicional que determine à ré que “promova
em 48 horas todos os atos necessários e societários para formalização da convolação da
Liquidação Extrajudicial vigente em Liquidação Ordinária da Companhia Mutual de Seguros”.

Narra o autor, em suma, ostentar a qualidade de acionista controladoracionista controlador da COMPANHIA MUTUAL
DE SEGUROS que, desde 05/11/201505/11/2015, encontra-se em Regime de Liquidação ExtrajudicialRegime de Liquidação Extrajudicial,
conforme Portarias SUSEP n. 6.382 e 6.383, publicadas no DOU de 06/11/2015.  

Relata que referida empresa de seguros foi constituída em 30/01/1981, com autorização para
funcionar, nos termos da Portaria MF n. 37, tendo sido registrada na Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o n. 35300189931, em 19/02/2002.

Afirma que, em 19/12/201419/12/2014, a SUSEP decretou a instituição na situação de Regime de Regime de DireçãoDireção
FiscalFiscal na MUTUAL, espécie do gênero Regime Especial de Fiscalizaçãoespécie do gênero Regime Especial de Fiscalização, com o objetivo de
equalizar a situação da sociedade seguradora. No entanto, alega que o interesse da SUSEP “era
conduzir a MUTUAL a ruína, de fazer o possível e impossível para empurrar a sociedade
seguradora para a ‘cova’ da Liquidação Extrajudicial”.

Informa haver apresentado à SUSEP diversas soluções para o encerramentoencerramento do Regime de
Direção Fiscal, contudo, a autarquia federal “consignou avaliações teratológicas e
fundamentações mirabolantes com relação às soluções afortunadamente alcançadas pelo autor,
de modo a desconstruí-las, desestimular os terceiros envolvidos e persistir caminhando com seu
ardiloso intento liquidatório”.

Assevera que em 05/11/201505/11/2015, conforme Portaria SUSEP n. 6.382, houve a decretação do Regime
de Liquidação Extrajudicial da MUTUAL, decorrente de decisão proferida no ProcedimentoProcedimento
Administrativo SUSEP n. 15414.100061/2015-76Administrativo SUSEP n. 15414.100061/2015-76. Alega o autor que “destruir a MUTUAL, aos olhos
da SUSEP, tornou-se meio de vida para diversos serventuários da SUSEP; tornou-se forma de
elevação salarial, progressão profissional. Tudo isso, conforme oportunamente será
demonstrado, contrariando os interesses sociais, preservação do mercado segurador e,
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principalmente, a satisfação dos interesses dos segurados [agora credores]”. Alega, inclusive, a
existência da “MÁFIA DAS LIQUIDAÇÕES” presente na SUSEP, cuja divulgação foi veiculada na
imprensa.

Considera estar comprovado que a liquidante nomeada “(que era fiscal, depois diretora fiscal)
não vem exercendo bem seu encargo, em prol do interesse da empresa ou dos credores, tanto
que gastou em 36 meses o equivalente a R$ 30.000.000,00 e não pagou nenhum credor”.

Afirma que, em 19/06/201819/06/2018, mediante aviso formal, a Liquidante da SUSEP comunicou aos
interessados a consolidação do Quadro Geral de Credores [QGC], que na ocasião apontava um
passivo total de R$ 518.773.629,50passivo total de R$ 518.773.629,50, o qual foi reavaliado em 31/08/201831/08/2018 e atualmente alcança oatualmente alcança o
valor devalor de R$ 579.701.622,89R$ 579.701.622,89, ou seja, “um acréscimo de R$ 60 milhões em 60 dias”, o que
demonstra a intenção de perpetuar a liquidação extrajudicial. Alega “um abuso incomensurável
dos GASTOS dos recursos da MUTUAL, uma chacota institucional por quem caberia proteger os
credores; agora do jeito que anda, o fim já é anunciado, que só pode desaguar naqueles 11, 12
anos de liquidação [item III.3], ao final não restando qualquer centavo para pagar os credores”.

Sustenta que, diante desse cenário, torna-se necessária a convolação em Liquidação Ordinária,
“de modo que o autor proporcione medidas urgentes de conservação dos ativos existentes,
poupando recursos, estimulando a adoção das melhores práticas de gestão da massa liquidanda,
inclusive, com políticas de conciliação, evitando assim a deterioração por consumo improficiente
dos ativos, guiando-os verdadeiramente para efetiva satisfação dos credores”.

Alega, ainda, omissões administrativasomissões administrativas e ilegalidades ilegalidades “recalcitrantes da SUSEP com relação aos
pedidos deduzidos pelo acionista controlador”.

Pugna pela “adoção de medida de urgência imediata, porquanto vigora conduta devastadoraconduta devastadora dede
recursosrecursos da MUTUAL empreendida pela SUSEP na inequívoca malversação malversação [proposital ou não]
dos recursos em prejuízos dos credores”. Afirma existirem todos os elementos necessários para
tranquila concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil:

Requer, pois, “CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para que a SUSEP promova empromova em
48 horas todos os atos necessários48 horas todos os atos necessários e societários para formalização da convolaçãoconvolação da Liquidação
Extrajudicial vigente em Liquidação Ordinária da Companhia Mutual de Seguros, nos termos
propostos no plano acima, em favor do acionista controlador, ora AUTOR, Paulo Rogério Marchi,
que exercerá a Administração da Liquidação Ordinária, juntamente com o Liquidante Ordinário a
ser indicado, Sr. João Alberto Magro, sob pena de multa diária de R$ 1.000.000,00 [hum milhão de
reais] por dia de descumprimento. Requer, como decorrência, que toda e qualquer atuação da
Liquidante da SUSEP seja PARALISADA, bem como, SEJAM SUSPENSOS OS EFEITOS, VIGÊNCIAS [E
PAGAMENTOS] DE TODOS OS CONTRATOS POR ELA CELEBRADOS [ADVOGADOS, LOCAÇÃO,
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTADOR], OBJETIVANDO, COM ISSO, CESSAR URGENTEMENTE
O ESVAZIAMENTO DOS ATIVOS DA LIQUIDANDA, QUE SE PROCESSAM A PARTIR DOS REFERIDOS
CONTRATOS. Que seja PROIBIDO qualquer ato da Liquidante da SUSEP de
ALIENAÇÃO/ONERAÇÃO dos bens da Mutual, incluindo, todo e qualquer pagamento de créditos
concursais, e encargos extraconcursais com manutenção da estrutura da Liquidação”. 

O autor indica como valor da causa R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram
documentos, totalizandototalizando 720 (setecentos e vinte) folhas.720 (setecentos e vinte) folhas.

É o relatório, decido.É o relatório, decido.

O autor, em sua extensa petição inicial (de 96 folhas), alega a ocorrência de inúmerasalega a ocorrência de inúmeras
irregularidades e ilegalidadesirregularidades e ilegalidades supostamente cometidas pela SUSEP durante o Regime da
Liquidação Extrajudicial a que está submetida a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, da qual o
autor é acionista controlador. Requer, pois, a “paralisaçãoparalisação” da Liquidação Extrajudicial promovida
pela SUSEP, que está em andamento desde 05/11/2015 05/11/2015 e, sua posterior convolação em
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Liquidação Ordinária, cuja providência acautelatória se justificaria à vista do fato de estar
havendo uma gestão temeráriagestão temerária por parte da SUSEP, com o esvaziamento de ativosesvaziamento de ativos e a ocorrência
de malversação de recursosmalversação de recursos da Companhia Seguradora, em detrimento dela e de seus credores,
os quais não estão sendo pagos, apesar das altas somas de recursos despendidas mês a mês nos
três anos em que já dura o regime especial, havendo, por isso, a justa expectativa de que, nesse
ritmo, a Companhia marchará inexoravelmente para Liquidação Extrajudicial, isso a teor do que
se pode extrair da experiência de casos antecedentescasos antecedentes que perduram por anos a fio (até 12 anos),
em cujo prazo todos os ativos da companhia são exauridosprazo todos os ativos da companhia são exauridos exclusivamente na estrutura de
manutenção do regime, sem qualquer satisfação aos credores.

Pois bem.

Como se sabe, milita em favor dos atos administrativos a presunção a presunção iuris tantumiuris tantum de veracidade de veracidade,
cabendo ao interessado elidir essa presunção por meio de provas, o que exige não só a dilação
probatória como o contraditório, mediante a oitiva da parteoitiva da parte contrária.contrária.

Desse modo, considerando que a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS está em Regime de
Liquidação Extrajudicial desde 05/11/201505/11/2015 (data de sua decretação pela SUSEP) e que a
providência antecipatória pretendida praticamente coincide com o provimento final desejado,
POSTERGOPOSTERGO, ad cautelam, a análise do pedido de tutela provisória de urgência para depois da
vinda da contestação, porquanto necessita este juízo de maiores elementos que, eventualmente,
poderão ser oferecidos pela própria ré.

Contudo, diante do grave relato de estar ocorrendo malversaçãomalversação de recursosde recursos da companhia e
também de verificação de gestão temeráriagestão temerária, DETERMINO, também ad cautelam, que, até a análise
do pedido de antecipação de tutela, não sejam praticadosnão sejam praticados ATOS DE ALIENAÇÃO ONEROSA de
bens da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS em Regime de Liquidação Extrajudicial e nem sejam
efetuados pagamentos de CRÉDITOS CONCURSAIS, sob pena de responsabilidade pessoal daresponsabilidade pessoal da
liquidanteliquidante, sem prejuízo de multa cominatória à SUSEP.

Antes da citação e intimação, contudo, deve o autor PROVIDENCIARPROVIDENCIAR, no prazo de 15 (quinze) dias,
a juntada da Declaração de HipossuficiênciaDeclaração de Hipossuficiência, já que pleiteia a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, sob pena de indeferimento do pedido e posterior determinação do recolhimento das
custas processuais.  

Sem prejuízo e, no mesmo prazo, providencie o autor a ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSAADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA ao
benefício econômico pretendido, sob pena de retificação de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do
Código de Processo Civil.

Cumpridas as determinações supraCumpridas as determinações supra, CITE-SE e INTIME-SE a ré e, com a resposta, voltem os autos
conclusos para apreciação do pedido de tutela provisória requerida.

Cite-se e intime-se.

 

    SãO PAULO, SãO PAULO, 7 de dezembro de 2018.7 de dezembro de 2018.
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