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APRESENTAÇÃO

O presente relatório contempla o desenvolvimento das atividades que integram o Produto 5 – Modelo para o Cálculo do Valor do Seguro de Responsabilidade
Civil –, objeto do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2013 (TCT 003) firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) em dezembro de 2013, visando à realização de estudos
para subsidiar o aprimoramento do arcabouço regulatório do transporte ferroviário de
passageiros sob jurisdição federal. Contempla as atividades 5.1 Levantamento dos
modelos existentes em nível nacional, 5.2 Levantamento da legislação vigente no
Brasil, 5.3 Proposição de modelo para o estabelecimento do valor do seguro de responsabilidade civil para a prestação do serviço de transporte ferroviário de passageiros e 5.4 Avaliação dos impactos no setor relativos à definição do valor do seguro e
medidas mitigadoras.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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1

INTRODUÇÃO
O Produto 5 compreende as seguintes atividades: (5.1) levantamento dos

modelos existentes em nível nacional; (5.2) levantamento da legislação vigente no
Brasil; (5.3) proposição de modelo para o estabelecimento do valor do seguro de
responsabilidade civil para a prestação do serviço de transporte ferroviário de passageiros; e (5.4) avaliação dos impactos no setor relativos à definição do valor do
seguro e medidas mitigadoras.
Inicialmente, a atividade seguradora no Brasil foi contextualizada no item 2 e
conceitos aplicados aos seguros foram apresentados no item 3 do presente relatório
com a finalidade de auxiliar a leitura dos itens seguintes.
A atividade 5.1 é apresentada no item 4 do presente relatório – Modelos existentes em nível nacional – no qual foram coletadas informações sobre os seguros de
transportes e os seguros de responsabilidade civil existentes em nível nacional, destacando-se o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de via
Terrestre (DPVAT).
A atividade 5.2 é abordada no item 5 do presente relatório – Legislação vigente no Brasil – e resultou em uma compilação dos normativos sobre seguros identificados no Relatório 1B e normas emitidas por órgãos relacionados com a estrutura
securitária brasileira, como o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a
Superintendência de Seguros Privados (Susep), pesquisadas e consideradas relevantes.
O item 6 tem como finalidade verificar a existência de subsídios sobre seguro
de responsabilidade civil para o transporte ferroviário de passageiros na legislação
vigente internacional, assim como em outros documentos da literatura internacional.
Os itens anteriores tiveram como objetivo verificar a existência de subsídios
para o desenvolvimento da atividade 5.3, que se encontra no item 7 desse relatório.
Nesse item, uma proposta de modelo para o estabelecimento do valor do seguro de
responsabilidade civil para a prestação do serviço de transporte ferroviário de passageiros foi realizada, com base nos subsídios supracitados, assim como nas técnicas utilizadas para o cálculo do prêmio de seguro.
Na sequência, foram avaliados os impactos relativos à definição do valor do
seguro e foram propostas medidas mitigadoras com base em cases ou exemplos no
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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setor – item 8 desse relatório, que corresponde a atividade 5.4.
No conjunto dos estudos, o Produto 5 fornecerá a base para o desenvolvimento: (i) do Produto 6, que deverá apresentar a proposta de uma metodologia de
identificação dos custos e determinação das tarifas dos serviços considerando suas
características; e (ii) do Produto 7, que compreende o objetivo principal dos estudos,
qual seja, a avaliação da legislação brasileira vigente e a elaboração de proposta de
sua adequação.

14

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

2

A ATIVIDADE SEGURADORA NO BRASIL
A atividade seguradora, no Brasil, teve início em 1808 com a abertura dos

portos ao comércio internacional, em cujo período a atividade seguradora era regulada pelas leis portuguesas. Foi somente em 1850, com a promulgação do Código
Comercial brasileiro, que o seguro marítimo foi pela primeira vez estudado e regulado em todos os seus aspectos (SUSEP, 1997).
A exploração do seguro de vida foi autorizada em 1855. Assim, com a expansão do setor, as empresas de seguros estrangeiras despertaram interesse pelo mercado brasileiro, o que fez surgir, por volta de 1862, as primeiras sucursais de seguradoras sediadas no exterior. Ao final do XIX, o mercado segurador brasileiro já havia alcançado desenvolvimento satisfatório, principalmente em decorrência do Código Comercial, que estabeleceu as regras necessárias para os seguros marítimos,
aplicadas também para os seguros terrestres (SUSEP, 1997).
Foi em 1916 que se deu o maior avanço de ordem jurídica no campo do contrato de seguro, com a sanção da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro – revogada pela Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – que promulgou o Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002), com um capítulo específico dedicado ao contrato de seguro. Os preceitos
formulados pelo Código Civil e pelo Código Comercial, conjuntamente, fixaram os
princípios essenciais dos contratos e disciplinaram os direitos e obrigações das partes, de modo a evitar e dirimir conflitos entre os interessados. Foram esses princípios fundamentais que garantiram o desenvolvimento da instituição do seguro no
Brasil (SUSEP, 1997).
Contudo, vários outros eventos, de modo geral, contribuíram para o avanço
do seguro no Brasil, os quais se destacam (SUSEP, 1997):
a) surgimento da "previdência privada" brasileira, em 1835, com a criação do
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado (Mongeral) – a
Previdência Social só foi instituída em 1923;
b) criação da Superintendência Geral de Seguros, subordinada ao Ministério
da Fazenda, por meio do Decreto nº 4.270, de 10 de dezembro de 1901;
c) surgimento da primeira empresa de capitalização, em 1929, chamada de
"Sul América Capitalização S.A.";
d) criação do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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(DNSPC), em 1933;
e) estabelecimento do “Princípio de Nacionalização do Seguro”, com a promulgação da Constituição de 1937, já preconizado na Constituição de
1934;
f) promulgação do Decreto nº 5.901, de 20 de junho de 1940, que criou os
seguros obrigatórios para comerciantes, industriais e concessionários de
serviços públicos, pessoas físicas ou jurídicas, contra os riscos de incêndios e transportes (ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou lacustre);
g) criação do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB), por meio do Decreto-lei
nº 1.186, de 3 de abril de 1939, com o objetivo de compartilhar o risco com
as sociedades seguradoras em operação no Brasil; e
h) criação da Superintendência de Seguros Privados, através do Decreto-lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, que regulamentou as operações de
seguros e resseguros e instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados,
constituído pelo CNSP, Susep, IRB, sociedades autorizadas a operar em
seguros privados, e corretores habilitados.
Vale destacar que, a partir desse momento, uma série de medidas para regular a atividade de seguro no Brasil foram instituídas por meio de Leis, Decretos e sobretudo, Circulares instituídas diretamente pela Susep, além de outras normas esclarecedoras para os casos particulares.
No que se refere ao Código Civil brasileiro, aprovado pela Lei nº 10.406/2002
(BRASIL, 2002), que é a base para o início das discussões sobre o envolvimento
dos seguros, destaca-se o Título IX, Da Responsabilidade Civil, Capítulo I – Da
Obrigação de Indenizar, o seguinte artigo:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Como se observa, no Brasil, é obrigatório o reparo a qualquer tipo de dano
causado a terceiro independente de culpa ou vontade, no sentido de preservar os direitos alheios. Ainda mais, sobre a indenização, assim determina o Código Civil
16
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(BRASIL, 2002):
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a
sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa
em confronto com a do autor do dano.
Art. 946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-seá o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.

Assim, por exemplo, no sentido de se preservar contra possíveis indenizações
devidas a terceiros, por conta de eventos indevidos causados pelo prestador de serviço de transporte, existem as diferentes modalidades de seguros para tratar de diferentes causas. O seguro de transportes garante ao segurado uma indenização pelos
prejuízos causados aos bens segurados durante o seu transporte em diferentes modais, em percursos nacionais e internacionais.
Paralelamente a indenização, o Código Civil (BRASIL, 2002) também trata
das questões relativas aos seguros. Veja-se, por exemplo, o que consta nas disposições gerais:
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.
Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.
Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita
com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e
do risco.
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao
portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e quando for o caso, o nome do
segurado e o do beneficiário.

E, mais especificamente, sobre o seguro de dano:
Art. 778. Nos seguros de dano, a garantia prometida não pode ultrapassar o
valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato, sob pena do disposto no art. 766, e sem prejuízo da ação penal que no caso couber.
Art. 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou
consequentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro,
minorar o dano, ou salvar a coisa.
Art. 780. A vigência da garantia, no seguro de coisas transportadas, começa
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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no momento em que são pelo transportador recebidas, e cessa com a sua
entrega ao destinatário.
Art. 781. A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado
no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia
fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador.

Vale destaque para o artigo 780 do Código Civil, que determina o momento
da vigência do seguro da coisa transportada, incluindo-se os passageiros.
Em especial, quanto ao seguro de responsabilidade civil, o Código Civil
(BRASIL, 2002) ainda destaca:
Art. 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro.
§ 1º Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de
lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao
segurador.
§ 2º É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a
ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador.
§ 3º Intentada a ação contra o segurado, dará este ciência da lide ao segurador.
§ 4º Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente.
Art. 788. Nos seguros de responsabilidade legalmente obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo segurador diretamente ao terceiro prejudicado.
Parágrafo único. Demandado em ação direta pela vítima do dano, o segurador não poderá opor a exceção de contrato não cumprido pelo segurado,
sem promover a citação deste para integrar o contraditório.

Conforme se pode observar, a responsabilidade civil perante danos a terceiros é incontestável por determinação do próprio Código Civil brasileiro (BRASIL,
2002). Contudo, para minimizar os prejuízos ao responsável, direto ou indireto, pelo
dano causado, criou-se a possibilidade de se precaver dos referidos, em especial as
indenizações, por meio da contratação de seguros junto às seguradoras, em diferentes modalidades.
Neste trabalho, contudo, tem-se a preocupação central com o seguro de responsabilidade civil do transportador, que é diferente do seguro de transportes. Segundo a Susep (1997), o seguro de transportes é contratado pelo dono da carga, e é
de contratação obrigatória para pessoas jurídicas, à exceção de órgãos públicos. Já,
o seguro de responsabilidade civil do transportador deve obrigatoriamente ser
contratado pela empresa de transporte, mas cobre apenas prejuízos pelos quais o
próprio transportador seja responsável, como colisão, capotagem, abalroamento, incêndio ou explosão do veículo transportador.
18
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3

CONCEITOS APLICADOS AOS SEGUROS
Para um melhor entendimento dos principais termos empregados no presente

trabalho, além de outros associados ao seguro em questão, tem-se abaixo uma descrição não exaustiva dos principais conceitos utilizados na área, sobretudo com base
na Resolução nº 223, de 06 de dezembro de 2010, do Conselho Nacional de Seguros Privados, que dispõe sobre as condições contratuais do seguro obrigatório de
responsabilidade civil das empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros (BRASIL, 2010):
a) acidente pessoal: evento danoso, que causa exclusivamente danos corporais, e satisfaz as seguintes circunstâncias:
− ocorre em data perfeitamente conhecida;
− manifesta-se de forma súbita e violenta, e age sobre o corpo da pessoa
vitimada exclusivamente a partir do exterior;
− não é provocado intencionalmente pela própria pessoa vitimada;
− é a única causa dos danos corporais;
− provoca a morte ou a invalidez, permanente ou temporária, total ou
parcial, da vítima, ou lesão que lhe torne necessário se submeter a tratamento médico.
b) apólice: é o documento que formaliza o contrato de seguro, estabelece os
direitos e as obrigações da seguradora e as do segurado e define o início
e o fim da vigência, o Limite Máximo de Garantia por evento, o valor do
prêmio, o custo da apólice e os impostos. Nela, devem constar, ainda, os
dados básicos do segurado, da seguradora e do seguro;
c) ato ilícito: ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que
viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral;
d) beneficiário: pessoa física ou jurídica em cujo proveito se faz o seguro;
e) bens corpóreos, materiais ou tangíveis: as coisas que são objeto de
propriedade. As disponibilidades financeiras concretas, como dinheiro,
créditos, ou valores mobiliários, não são bens. Mas, pedras e metais preciosos, joias, etc., se materialmente existentes, são bens tangíveis daquele que tem a sua propriedade;
f) bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis: direitos que possuem valor
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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econômico e que são objeto de propriedade. Estão incluídas nesta definição as disponibilidades financeiras concretas, como créditos, dinheiro ou
valores mobiliários;
g) carência: período durante o qual, em caso de sinistro, a seguradora está
isenta da responsabilidade de indenizar o segurado;
h) cobertura: numa acepção ampla, é o conjunto dos riscos cobertos elencados na apólice;
i) coisa: tudo aquilo que tem existência material e a que se pode atribuir algum juízo ou medida de valor, como, por exemplo, sua utilidade ou seu valor econômico. Quando são objetos de propriedade, são classificadas como bens, no caso, bens corpóreos, materiais ou tangíveis. As disponibilidades financeiras, como dinheiro, créditos ou valores mobiliários não são
“coisas” porque não têm existência material, já que não passam de direitos, representados por objetos como as cédulas, as ações, os créditos escriturais, etc. No entanto, pedras e metais preciosos, joias, etc., desde que
materialmente existentes, são “coisas”;
j) contrato de seguro: contrato que estabelece para uma das partes, denominada seguradora, a obrigação de pagar determinada importância, no
caso de ocorrência de um sinistro, à outra parte, denominada segurado,
desde que este tenha efetuado previamente o pagamento de uma quantia
denominada prêmio. O contrato é constituído de dois documentos principais, a saber, a proposta e a apólice. Na proposta, o candidato ao seguro
fornece as informações necessárias para a avaliação do risco, e, caso a
seguradora opte pela aceitação do mesmo, é emitida a apólice, que formaliza o contrato;
k) cosseguro: divisão de um risco segurado entre várias seguradoras, cada
uma das quais se responsabiliza por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. Uma delas, indicada na apólice e denominada “seguradora líder”, assume a responsabilidade de administrar o contrato, e, também, de representar todas as demais no relacionamento com o segurado,
inclusive em caso de sinistro;
l) culpa: na responsabilidade civil, os atos ilícitos praticados por outrem ou
por aqueles pelos quais é o mesmo responsável, são classificados como
dolosos ou culposos. Os atos ilícitos culposos estão associados a um
20
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comportamento negligente ou imprudente. Nesses casos, diz-se que há
culpa em sentido estrito (“stricto sensu”). Em sentido amplo (“lato sensu”),
diz-se que o responsável por um ato ilícito agiu com culpa, ou tem culpa,
independentemente de seu ato ter sido doloso ou culposo. Portanto, no
sentido amplo, culpa tem dois significados: dolo, ou culpa no sentido estrito;
m) dano: alteração, para menor, do valor econômico dos bens ou da expectativa de ganho de uma pessoa ou empresa, ou violação de seus direitos,
ou, ainda, no caso de pessoas físicas, lesão ao seu corpo ou à sua mente;
n) dano ambiental: degradação do meio-ambiente, causada por fatos ou
atos nocivos aos ciclos biológicos, tais como o despejo de dejetos industriais em rios, lagos ou no oceano, realização de queimadas, vazamento
de óleo no mar, contaminação do solo ou do ar causada por substâncias
tóxicas, poluição decorrente do uso de invólucros fabricados com materiais
não biodegradáveis, etc.;
o) dano corporal: toda lesão exclusivamente física causada ao corpo da
pessoa. Danos classificáveis como mentais ou psicológicos, não oriundos
de danos corporais, não estão abrangidos por essa definição;
p) dano ecológico puro: subespécie de dano ambiental, caracterizado pelos
elementos afetados serem de domínio público e não possuírem titularidade privada, como os rios, as florestas, o ar, etc.;
q) dano imaterial: danos causados a bens incorpóreos. Inclui os danos morais, os prejuízos financeiros e as perdas financeiras, mas exclui os danos
corporais;
r) dano material: toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule
seu valor econômico, como, por exemplo, deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo. Não se enquadram
nesse conceito a redução ou a eliminação de disponibilidades financeiras
já existentes, tais como dinheiro, créditos, valores mobiliários, etc., que
são consideradas “prejuízos financeiros”. A redução ou a eliminação da
expectativa de lucros ou ganhos de dinheiro e/ou valores mobiliários também não se enquadram na definição de dano material, mas sim na de
“perda financeira”;
s) dano moral: lesão, praticada por outrem, ao patrimônio psíquico ou à digANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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nidade da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade,
causando sofrimento psíquico, constrangimento, desconforto, etc., independente da ocorrência simultânea de danos materiais ou corporais. Para
as pessoas jurídicas, são as perdas financeiras indiretas, não contabilizáveis, decorrentes de ofensa ao seu nome ou à sua imagem, independente
da ocorrência simultânea de outros danos;
t) decadência: é o perecimento de um direito unilateral, por não ter sido
exercido durante período de tempo estabelecido em lei ou pela vontade
das partes;
u) direitos: tudo aquilo que tem existência imaterial e que pode ser objeto de
uma relação jurídica;
v) direitos econômicos: direitos aos quais pode ser atribuído um valor econômico;
w) dolo(ó) ou má-fé: qualquer ato consciente por meio do qual alguém induz,
mantém ou confirma outrem em erro; vontade conscientemente dirigida
com a finalidade de obter um resultado criminoso;
x) empresa transportadora: pessoa jurídica, legalmente constituída, inclusive cooperativa, autorizada a realizar o transporte de passageiros;
y) equipagem: pessoal empregado por transportador, devidamente habilitado, que acompanha o veículo transportador durante as suas viagens;
z) evento: no seguro de responsabilidade civil, é qualquer acontecimento em
que são produzidos, ou alegados, danos, e a partir do qual é invocada,
justificadamente ou não, por terceiros pretensamente prejudicados, a responsabilidade civil do segurado. Comprovada a existência de danos, tratase de um “evento danoso”. Se for atribuído judicialmente à responsabilidade civil do segurado, estando previsto e coberto pelo seguro, trata-se de
um “sinistro”. Na hipótese de não ter sido previsto e coberto pelo contrato
de seguro, é denominado "evento danoso não coberto", ou, ainda, “evento
não coberto”, estando a seguradora, nesse caso, isenta de responsabilidade;
aa) franquia: quantia fixa, definida na apólice, que, em caso de sinistro, representa a parte do prejuízo apurado que poderá deixar de ser paga pela
seguradora, dependendo das disposições do contrato;
bb) garantia: nos seguros de responsabilidade civil, o termo é usado com vá22
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rios sentidos:
− como sinônimo do próprio contrato de seguro;
− significando o valor limite, previsto no contrato, por cujo pagamento a
seguradora se responsabiliza, em função de danos decorrentes de sinistro;
− no sentido de compromisso ou aval, da seguradora para com o segurado, pois aquela “garante”, em caso de sinistro, o pagamento de perdas devidas por este a terceiro.
cc) imperícia: ato ilícito culposo, em que os danos causados são consequência direta de ação (ou omissão) de caráter técnico e/ou profissional e para
a qual o responsável:
− não está habilitado; ou,
− embora habilitado, não adquiriu a necessária experiência; ou,
− embora habilitado e experiente, não atingiu o nível de competência indispensável para a realização da mesma.
dd) imprudência: definição do ato praticado sem cautela, ou de forma imoderada, ou ainda, desprovido da preocupação de evitar erros ou enganos.
Se, em decorrência da ação (ou omissão) imprudente, for involuntariamente violado direito e causado dano, o responsável terá cometido um ato ilícito culposo. A ação (ou omissão) imprudente, que não causa danos, não é
ato ilícito;
ee) indenização: em caso de sinistro, abrange o pagamento e/ou reembolso
das quantias que o segurado for judicialmente condenado a pagar a terceiros prejudicados, e também o reembolso das despesas pelo mesmo efetuadas em ações emergenciais tentando evitar o sinistro e/ou minorar as
suas consequências, computados separadamente para cada um dos dois
grupos de danos previstos, até o Limite Máximo de Garantia, por veículo/evento, correspondente a cada grupo;
ff) lesão corporal: dano exclusivamente físico ao corpo de uma pessoa;
gg) limite máximo de garantia (por evento): é o limite máximo de responsabilidade da sociedade seguradora por sinistro (ou série de sinistros decorrentes do mesmo fato gerador) causado por um veículo transportador, relativamente aos danos corporais causados aos passageiros. Abrangendo
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o seguro diversos veículos transportadores, são estabelecidos Limites Máximos de Garantia por veículo/evento para cada um deles. Ressalte-se
que esses limites são independentes, não somam nem se comunicam;
hh) lucros cessantes: no seguro de responsabilidade civil, são os lucros que
deixam de ser auferidos devido à paralisação de atividades e do movimento de negócios do terceiro prejudicado;
ii) modalidade: subdivisão de ramo; tipo específico de cobertura de um determinado ramo de seguro; cada modalidade é uma cobertura básica;
jj) negligência: omissão, descuido ou desleixo no cumprimento de encargo
ou obrigação. Se, decorrente da negligência, e de forma involuntária, houver violação de direito e for causado dano, o responsável terá cometido
ato ilícito culposo;
kk) objeto do seguro: é a designação genérica de qualquer interesse segurado, sejam coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos
ou garantias;
ll) ocorrência: acontecimento, circunstância. No jargão de seguros, usa-se
às vezes como sinônimo de evento danoso, sinistro ou ainda, agravação
de risco;
mm) passageiro: toda pessoa transportada que seja portadora de passagem ou figure na lista de passageiros do veículo segurado, ressalvadas as
situações emergenciais;
nn) perda: na responsabilidade civil, significa redução ou eliminação de expectativa de ganho ou de lucro, não apenas de dinheiro, mas de bens de
uma maneira geral. No caso de tal expectativa se limitar a valores financeiros, como dinheiro, créditos ou valores mobiliários, usa-se a expressão
“perdas financeiras”;
oo) perdas e danos: expressão utilizada, no Código Civil brasileiro, para
abranger todas as espécies de danos que podem ser causados ao terceiro
prejudicado, em consequência de ato ou fato pelo qual o segurado é responsável;
pp) perdas financeiras: redução ou eliminação de expectativa de ganho ou
lucro, exclusivamente de valores financeiros, como dinheiro, créditos e valores mobiliários;
qq) prejudicado: na responsabilidade civil, trata-se de pessoa, física ou jurí24
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dica, que teve direito violado e sofreu danos em consequência de ato ou
fato atribuído à responsabilidade de outrem. No seguro de responsabilidade civil, se um segurado é responsabilizado por ato ou fato que causou
danos a uma pessoa ou a uma empresa, estas, como terceiras na relação
segurado-seguradora, costumam ser aludidas como “terceiro prejudicado”;
rr) prejuízo: dano material ou prejuízo financeiro, isto é, lesão física a bem
material, ou redução (eliminação) de disponibilidades financeiras concretas. Difere de “perda”, que se refere à redução ou à eliminação de expectativa de ganho ou lucro de bens de uma maneira geral;
ss) prêmio: é a soma em dinheiro, paga pelo segurado à seguradora, para
que esta assuma a responsabilidade por um determinado risco;
tt) prescrição: na responsabilidade civil, é o perecimento da pretensão que
tem o prejudicado contra o responsável por ato ou fato que lhe tenha causado perdas e danos. No mercado de seguros, independente do ramo, é o
perecimento da pretensão do segurado contra a sociedade seguradora e
desta contra aquele;
uu) ramos: assim são chamadas as diversas subdivisões existentes para
classificar os seguros;
vv) responsabilidade civil: é a obrigação, imposta pela lei ao responsável
por um ato ilícito, ou por um fato nocivo, de indenizar os danos causados
aos prejudicados;
ww)

risco: é o evento incerto, ou de data incerta, potencialmente danoso;

xx) risco coberto: no seguro de responsabilidade civil, os riscos cobertos
são:
− a responsabilização civil do segurado por danos causados a terceiros,
decorrentes de riscos explicitamente previstos na apólice, atendidas as
disposições do contrato;
− a realização de despesas emergenciais, pelo segurado, ao tentar evitar
e/ou minorar aqueles danos.
yy) risco excluído: no seguro de responsabilidade civil, o conceito de risco
excluído se aplica:
− a todo evento danoso em potencial, não elencado entre os riscos, expressamente nomeados na apólice de seguro, dos quais possa advir a
responsabilização do segurado;
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− a despesas, multas, tributos, etc., não classificáveis como despesas
emergenciais efetuadas ao tentar evitar e/ou minorar danos em situações cobertas pelo seguro.
zz) segurado(a): no caso específico do seguro obrigatório de responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo de passageiros interestadual
e internacional, é a pessoa jurídica, legalmente constituída, que efetua o
transporte de passageiros, devidamente inscrita em registro cadastral de
empresas, organizado e mantido pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres. A designação “segurado” abrange as pessoas a seguir relacionadas, quando aplicável, e exclusivamente no exercício das funções de
sua competência na organização da empresa: diretores, sócios acionistas;
aaa) segurador(a): empresa legalmente constituída para assumir e gerir riscos, devidamente especificados nos contratos de seguro;
bbb) seguro padronizado: seguros que possuem condições contratuais
idênticas às constantes em normas produzidas pelos órgãos responsáveis
pelo funcionamento do mercado securitário;
ccc)

seguro de responsabilidade civil: responsabilidade civil é a obriga-

ção legal de reparar danos, imposta àquele que pelos mesmos for responsável. O seguro de responsabilidade civil garante ao segurado, responsável por danos causados a terceiros, o pagamento e/ou reembolso das reparações que for condenado a pagar, atendidas as disposições do contrato, além do reembolso de despesas emergenciais efetuadas para tentar
evitar e/ou minorar os danos;
ddd) sinistro: é a concretização de um risco coberto. Caso não esteja coberto pelo contrato de seguro, é denominado evento danoso não coberto
ou evento não coberto. No seguro de responsabilidade civil, caracteriza-se
pela atribuição, ao segurado, da responsabilidade pela ocorrência de um
risco previsto, causando danos a terceiros, atendidas as disposições do
contrato;
eee) terceiro: no seguro de responsabilidade civil, trata-se do prejudicado
por ato ou fato cuja responsabilidade é atribuída ao segurado. O seguro
objetiva, justamente, cobrir os prejuízos financeiros que eventualmente o
segurado venha a ter em ações civis propostas por terceiros prejudicados;
fff) transporte comercial: serviço público de transporte de passageiros e
26
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carga, realizado por transportador autorizado, mediante retribuição;
ggg) transporte de passageiros: para efeitos de cobertura de seguro, consideram-se serviços de transporte de passageiros devidamente delegados,
aqueles efetuados por transportadoras habilitadas pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres, independente da modalidade, do segmento e
do regime previstos no termo de delegação, bem como da observância
das normas regulamentares pertinentes à sua execução;
hhh) transporte ferroviário: transporte comercial de passageiros efetuado
por veículo ferroviário (trem), que utilize, no seu deslocamento, ferrovias
autorizadas pelo poder público;
iii) veículo transportador: artefato com os elementos que constituem o equipamento normal para o transporte de pessoas ou carga por ferrovia, mediante tração própria ou suscetível de ser rebocado;
jjj) vigência do contrato: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em
vigor o contrato de seguro.
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4

MODELOS EXISTENTES EM NÍVEL NACIONAL
Existem no Brasil, classificados oficialmente, 95 ramos de seguros que apre-

sentam grande variedade de detalhamento (TUDO SOBRE SEGUROS – TSS,
2016). Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil tem 12 ramos diferentes, os
seguros ligados à agricultura contam com 13 ramos distintos, etc. Por essa razão,
utiliza-se frequentemente um nível mais agregado de análise derivado da Circular
Susep nº 455, de 02 de julho de 2012 (SUSEP, 2012), da Superintendência de Seguros Privados, autarquia fiscalizadora e reguladora do setor, que trabalha com 16
grupos. A esses, acrescenta-se o 17° grupo agregado relativo aos seguros de saúde, que são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Vale destacar que referente ao seguro de transporte (pessoas ou cargas)
tem-se os modelos para transporte rodoviário, aquaviário, aéreo, etc. No Quadro 1, a
seguir, relacionam-se os diferentes grupos, com o detalhamento dos ramos para o
seguro de transporte.
Quadro 1 – Ramos de seguros
(continua)

Grupos

Características

1

Patrimonial

Seguros contra incêndio, roubo de imóveis, bem como os seguros compreensivos residenciais, condominiais e empresariais.

2

Riscos Especiais

Seguros contra riscos de petróleo, nucleares e satélites.

3

Responsabilidades

Seguros contra indenizações por danos materiais ou lesões corporais a terceiros
por culpa involuntária do segurado.

4

Cascos (em “run off”) Seguros contra riscos marítimos, aeronáuticos e de hangar.

5

Automóvel

6

Transporte

Seguros contra roubos e acidentes de carros, de responsabilidade civil contra
terceiros, carta verde e DPVAT.
Seguros de transporte nacional e internacional e de responsabilidade civil
de cargas, do transportador e do operador, com destaque para os seguintes ramos:
21 – Transporte Nacional
22 – Transporte Internacional
23 – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Interestadual e Internacional - RC ÔNIBUS
28 – Responsabilidade Civil Facultativa Veículos - RCFV Ônibus
32 – Responsabilidade Civil do Transportador de Carga em Viagem Internacional - RCTR-VI-C
38 – Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário Carga - RCTF-C
44 – Responsabilidade Civil do Transportador em Viagem Internacional
pessoas transportadas ou não - Carta Azul
52 – Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo Carga - RCTA-C
54 – Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga - RCTR-C
55 – Responsabilidade Civil do Transportador Desvio de Carga - RCF-DC
56 – Responsabilidade Civil do Transportador Aquaviário Carga - RCA-C
58 – Responsabilidade Civil do Operador do Transporte Multimodal RCOTM-C
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Quadro 1 – Ramos de seguros
(conclusão)

Características

Grupos

Seguros diversos de garantia de contratos internos e de exportação, e de fiança
locatícia.

7

Riscos Financeiros

8

Crédito (em “run off”) Seguros de crédito a exportação e contra riscos comerciais e políticos.

9

Pessoas Coletivo

10

Habitacional

11

Rural

Seguros agrícola, pecuário, de floresta e penhor rural.

12

Outros

Seguros no exterior e de sucursais de seguradoras no exterior.

13

Pessoas Individual

14

Marítimos

15

Aeronáuticos

16

Microsseguros

17

Saúde

Seguros coletivos de vida e acidentes pessoais, vida com cobertura para risco de
sobrevivência, prestamista e educacional.
Seguros contra riscos de morte e invalidez do devedor e de danos ao imóvel financiado.

Seguros individuais de vida e acidentes pessoais, vida com cobertura para risco
de sobrevivência, prestamista e educacional.
Seguros compreensivos para operadores portuários, responsabilidade civil facultativa para embarcações e marítimos.
Seguros de responsabilidade civil facultativa para aeronaves, aeronáuticos, responsabilidade civil de hangar e responsabilidade do explorador ou transportador
aéreo.
Seguros destinados a proteção financeira para a população de baixa renda contra riscos específicos, com ramos para cobertura de pessoas, danos e previdência relativas a morte e invalidez permanente ou total.
Seguro saúde.
Fonte: Anexo da Circular Susep nº 455 (SUSEP, 2012).

Porém, existe um nível maior de agregação que divide o mercado em seguros
de vida, seguros de saúde e seguros elementares (TSS, 2016):
a) os seguros de vida incluem as apólices contra risco de morte e acidentes
pessoais bem como os planos de previdência privada aberta;
b) os seguros elementares são os que têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluída desta
classificação os seguros do ramo vida;
c) no Brasil, o Decreto nº 60.589, de 23 de outubro de 1967, classificou separadamente o seguro saúde. Mas, no exterior, costuma-se incluí-lo com os
seguros elementares, formando o chamado ramo “não vida”.
Os seguros podem ser classificados, ainda, em facultativos ou obrigatórios.
A maioria dos seguros vendidos no Brasil tem contratação facultativa, mas a lei determina a contratação de uma série de seguros que passam a ser obrigatórios, os
quais estão listados no artigo 20 do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966
(BRASIL, 1966), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, e estão
vigentes:
a) danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais;
b) responsabilidade civil do proprietário de aeronaves e do transportador aé30
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reo;
c) responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas;
d) bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições
financeiras públicas;
e) garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de
imóveis;
f) garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, inclusive
obrigação imobiliária;
g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situados
no País ou nele transportados;
i) crédito à exportação, quando julgado conveniente pelo CNSP, ouvido o
Conselho Nacional do Comércio Exterior (Concex);
j) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e
por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não; e
k) responsabilidade civil dos transportadores terrestres, marítimos, fluviais e
lacustres, por danos à carga transportada.
A esses, juntaram-se com o tempo outros seguros obrigatórios por lei, quais
sejam (TSS, 2016):
a) Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de via
Terrestre, o DPVAT – criado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de
1974, tem como objetivo amparar as vítimas de acidentes de trânsito causados por veículos automotores e/ou por suas cargas, em todo o território
nacional, independente de quem seja a culpa dos acidentes;
b) Seguro de Danos Pessoais de Embarcações ou suas Cargas (DPEM) –
instituído pela Lei nº 8.374, de 30 de dezembro de 1991, tem por finalidade
dar cobertura de vida e acidentes pessoais a pessoas, transportadas ou
não, inclusive aos proprietários, tripulantes e condutores das embarcações, e a seus respectivos beneficiários ou dependentes, sem importar
que a embarcação esteja ou não em operação;
c) Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) – é um seguro antigo, instituído
na época do presidente Getúlio Vargas, mas assumiu maior relevância jurídica a partir da Lei nº 5.316, de 14 de setembro de 1967, cujo objetivo é
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garantir ao empregado segurado do regime de previdência social um seguro contra acidente do trabalho, às expensas do empregador, mediante
pagamento de um adicional sobre a folha de salários, garantido atualmente pela Previdência Social;
d) Seguro de Responsabilidade Civil dos transportadores relativo aos
danos pessoais provocados aos usuários dos serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional – instituído pelo Decreto nº
2.521, de 20 de março de 1998, visa indenizar as vítimas de acidentes no
transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, sem prejuízo da cobertura do DPVAT; e
e) Seguro Carta Verde – criado pela Resolução nº 120, de 1994, do Grupo
Mercado Comum, do Mercosul, obrigatório para automóveis quando em
viagem para países do Mercosul, e cobre responsabilidade civil por danos
pessoais e materiais causados a terceiros não transportados pelo veículo
segurado.
Com a edição da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007, o governo impôs multas para quem não contratar os seguros legalmente obrigatórios
por meio de alteração do artigo 112 do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de
1966 (BRASIL, 1966), que passou a ter o seguinte teor:
[...] às pessoas que deixarem de contratar os seguros legalmente obrigatórios, sem prejuízo de outras sanções legais, será aplicada multa de:
I - o dobro do valor do prêmio, quando este for definido na legislação aplicável; e
II - nos demais casos, o que for maior entre 10% da importância segurável
ou R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, os seguros podem ser classificados em seguros individuais ou em
grupo (TSS, 2016). O seguro individual é uma relação entre uma pessoa ou uma família e uma seguradora. A seguradora, evidentemente, terá de aferir corretamente o
risco segurado e pulverizá-lo colocando-o numa carteira onde existem diversos riscos semelhantes, mas independentes entre si. Já, o seguro em grupo é o seguro de
um conjunto de pessoas ligadas entre si de modo que se estabelece uma relação
triangular entre a seguradora, o segurado e o grupo a que ele pertence. O grupo pode ser constituído por uma empresa, por uma organização sem fins lucrativos ou por
uma associação profissional constituída por pessoas físicas. Os seguros contratados
32
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por empresas são chamados de empresariais ou corporativos. É um seguro em grupo, formalizado por uma única apólice que garante coberturas estabelecidas de
acordo com um critério objetivo e uniforme, não dependente exclusivamente da vontade do segurado.

4.1 O seguro de responsabilidade civil
A questão da responsabilidade civil está presente em todas as atividades humanas. Atos involuntários podem causar prejuízos a outras pessoas e afetar o seu
patrimônio, já que os desdobramentos de um acidente, por exemplo, são difíceis de
prever. Assim, o seguro de responsabilidade civil, conhecido como RC, representa
uma proteção para situações que fogem do controle. De acordo com o portal TSS
(2016), o principal objetivo desse seguro é proteger o segurado de eventuais reclamações ou ações na Justiça em que seja responsabilizado civilmente por ter causado danos involuntários a outras pessoas, sejam materiais ou corporais. Na verdade,
não se trata de seguro “contra” ou “a favor” de terceiros, e sim a favor do segurado,
em nome de quem o seguro foi feito. Sem essa proteção, o patrimônio pessoal pode
ser arrestado por decisão judicial para pagar perdas econômicas reclamadas por
“terceiros”. Os terceiros, no caso, são partes estranhas ao contrato de seguro, já que
este é bilateral, onde figuram apenas duas pessoas: segurado e seguradora. Até o
limite do valor definido na apólice, o seguro de RC garante o ressarcimento ao segurado da quantia devida a pagar pela reparação de danos e/ou perdas involuntárias
causadas a alguém, desde que cobertos pela apólice.
O seguro de responsabilidade civil difere dos seguros tradicionais porque a
cobertura abrange as consequências dos danos materiais, corporais ou morais que o
segurado venha a causar a terceiros. O custo desse tipo de seguro também não é
uniforme, o cálculo é diferenciado caso a caso e o reembolso varia de acordo com o
valor contratado na apólice.
Os riscos de responsabilidade civil são amparados em quatro ramos de seguros distintos:
a) Responsabilidade Civil Geral;
b) Responsabilidade Civil Profissional;
c) Responsabilidade Civil Riscos Ambientais; e
d) Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores.
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Embora os seguros de responsabilidade civil sejam ramos isolados, vários outros seguros oferecem essa cobertura de forma adicional. Para algumas situações
particulares, existem seguros de RC específicos, como para atividades de profissionais liberais autônomos e de executivos com poder de gestão. O reembolso de indenizações garantido pelo RC tem a opção de ressarcimento de custas judiciais e de
honorários advocatícios. Ambas as garantias são limitadas ao valor da apólice (TSS,
2016).
Segundo a mesma fonte, existe uma grande diferença entre responsabilidade
civil e penal. Enquanto a primeira é caracterizada pela falta de intenção de prejudicar
o outro, a penal é reconhecida quando existe vontade deliberada de causar dano,
sendo o seu responsável sujeito ao cumprimento de pena. Como a responsabilidade
civil está presente em toda a atividade humana, o seguro de RC tem amplo espectro
de coberturas: do automóvel à residência, passando pelos serviços prestados por
profissionais autônomos, como médicos, dentistas, advogados, arquitetos, engenheiros, corretores de seguros e contadores, entre outros. As apólices são diferenciadas,
de acordo com a atividade exercida e o risco apresentado.
É um seguro que tem crescido muito, em função da evolução da sociedade
brasileira que, nos últimos anos, passou a exercer ainda mais os seus direitos, principalmente no que se refere a danos sofridos nas relações de consumo, o que fez
aumentar bastante as demandas judiciais feitas com base na legislação existente
(TSS, 2016). A responsabilidade civil está prevista no Código Civil e vale para todas
as situações em que alguém, por responsabilidade decorrente de culpa, acarretar
perda ou dano a outros, seja material, patrimonial, corporal ou moral.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, contribui para conferir ao seguro de RC um papel importante no mercado
de seguros nacional, uma vez que, no mercado internacional, trata-se de um dos seguros mais importantes (BRASIL, 1990). Assim, a legislação brasileira estabelece a
responsabilidade civil subjetiva, que é constatada mediante a verificação de culpa, e
a responsabilidade civil objetiva, quando não há questionamento de culpa. Nesse
caso, o dano sofrido por uma pessoa é provocado pela atividade que normalmente é
desenvolvida por quem o causou, sem premeditação ou má-fé. Prejuízos causados
por uma pessoa a outra, involuntariamente, são baseados no risco natural da atividade humana e econômica, e até no risco integral (TSS, 2016). Dessa forma, cabe à
Justiça determinar a forma de reparação ou indenização, que é quase sempre pecu34
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niária, cuja prevenção dos riscos associados tem a garantia de seguros específicos
de responsabilidade civil.
No Brasil existem alguns seguros de RC que são obrigatórios (TSS, 2016),
como:
a) DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre;
b) DEPEM – Danos Pessoais Causados por Embarcações ou suas Cargas;
c) RETA – Responsabilidade do Explorador e Transportador Aéreo; e
d) RC-TRC – Transportador Rodoviário – Carga.
O modelo mais comumente conhecido em termos de responsabilidade civil,
no Brasil, é o Seguro Obrigatório DPVAT. É um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre, e possui uma função social muito importante, pois garante um mínimo fundamental às vítimas de acidentes de trânsito.
Nacionalmente, os proprietários dos meios de transporte terrestre, marítimo e
aéreo, movidos a motor, são obrigados a contratar o seguro de responsabilidade civil. Os seguros de responsabilidade civil são contratados sob a forma de reembolso,
isto é, garantem o ressarcimento da indenização até o limite contratado na apólice
(TSS, 2016). Normalmente, a maioria dos seguros de RC tem franquia, que é a parte
do prejuízo ou dano paga pelo segurado. A determinação da franquia nesse tipo de
seguro pode ser um percentual dos prejuízos ou um valor monetário definido na apólice. Quanto maior o valor da franquia menor será o custo do seguro. Vale destacar
que o seguro de responsabilidade civil tem custo menor em comparação aos demais. A única exceção quanto à franquia é a do seguro de responsabilidade civil facultativo de automóveis, que garante o pagamento de danos materiais ou corporais
que o dono do veículo venha a causar a outras pessoas. As seguradoras pagam integralmente o prejuízo.

4.2 Subsídios dos modelos existentes
Em termos formais, no Brasil, os seguros são organizados em grupos, conforme destacado no texto, cuja classificação pode ser estabelecida com base na finalidade e especificidade de cada um. Porém, normatizados pela Susep, quanto ao
seu modo de funcionamento. O principal agrupamento relativo à matéria objeto do
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presente estudo separa os seguros entre facultativos e obrigatórios. Esses últimos,
determinados por lei e sem a opção facultativa por parte do agente responsável.
Assim, dentro do grupo de “transportes” tem-se o Seguro de Responsabilidade Civil dos Transportadores relativo aos danos pessoais provocados aos
usuários dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional,
instituído pelo Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998, para a indenização de vítimas de acidentes no transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, destinados a veículos do tipo “ônibus”, conforme preceituado em seu artigo 56.
Contudo, conforme destacado, trata de seguro de responsabilidade civil especificamente para o transporte “rodoviário” de passageiros, sem contemplar a modalidade “ferroviária”, tema central do presente estudo. Em conclusão, verifica-se a
inexistência legal de seguro específico para a modalidade em estudo.
Nem mesmo o seguro DPVAT, mais comumente conhecido e adaptável ao
caso, pode ser aplicado. De acordo com o Conjur (2016), para ter direito ao recebimento do seguro DPVAT, é necessário que a vítima tenha se envolvido em acidente
com veículos que possuam motor próprio e circulem por vias terrestres (asfalto ou
terra). Veículos que trafegam sobre trilhos, como é o caso de trens, não estão abarcados pela cobertura do seguro, cujo entendimento foi firmado por meio de Acórdão
pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar pedido de indenização, em
2006, em virtude de um atropelamento ferroviário no Rio de Janeiro.
Por fim, pode-se inferir que outros tipos de seguros podem ser aplicados ao
caso de responsabilidade civil de transporte ferroviário de passageiros, conforme
destacado no ramo de Responsabilidade Civil Geral, apesar de não se poder identificá-los no rol dos obrigatórios, mas sim como opcionais. Tal normatização pode ser
conferida na Circular Susep no 437, de 14 de junho de 2012, que estabelece as regras básicas para a comercialização do Seguro de Responsabilidade Civil Geral, e
disponibiliza, no endereço eletrônico da Susep, as condições contratuais do Plano
Padronizado desse seguro, em especial nos seus anexos.
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5

LEGISLAÇÃO VIGENTE NO BRASIL
A origem das discussões sobre a legislação vigente, no Brasil, a respeito do

seguro de responsabilidade civil, conforme já mencionado nos itens anteriores do
presente documento, vincula-se ao Código Civil brasileiro aprovado pela Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002).
Assim, em decorrência da necessidade de se precaver contra eventuais danos causados a terceiros independentemente de vontade própria, as entidades físicas ou jurídicas contratam os chamados seguros de responsabilidade civil, cuja legislação abrange uma série de normas tanto de cunho geral quanto específicas.
Os principais ordenamentos legais, identificados no Brasil, são apresentados
por meio de quadros que destacam o seu número e data em ordem decrescente, objeto, abrangência e aplicabilidade em relação à finalidade do presente estudo, qual
seja a de fornecer subsídios para o estabelecimento do seguro de responsabilidade
civil de transporte ferroviário de passageiros. Vale destacar que a sequência da
apresentação respeita a ordem de importância (grandeza e abrangência) das regras
em termos nacionais.
Inicialmente, apresenta-se no Quadro 2 as normas gerais no âmbito nacional,
com destaque para a Lei Complementar pertinente a matéria do seguro de modo geral.

Quadro 2 – Lei Complementar sobre seguro de responsabilidade civil
Identif.

Objeto

Dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação, as operações de cosseguro, as
126
contratações de seguro no exterior
15/01/2007
e as operações em moeda estrangeira do setor securitário; e dá outras providências.

Abrangência

Aplicabilidade

Legislação de
regulação de
âmbito geral

Principal art. aplicável:
Art. 112 – Às pessoas que deixarem de
contratar os seguros legalmente obrigatórios, será aplicada multa.

Fonte: própria (2016).

A seguir, o Quadro 3 destaca as principais Leis relacionadas à matéria, ainda
no âmbito geral do seguro no Brasil.
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Quadro 3 – Leis sobre seguro de responsabilidade civil
Identif.

Objeto

Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de In12.249
fraestrutura da Indústria Petrolífera
11/06/2010 nas Regiões [...] e outras providências.

Abrangência

Aplicabilidade

Legislação de
regulação

Principais arts. aplicáveis:
Art. 48 a 58 – Taxa de fiscalização de
empresas seguradoras (custo para as
seguradoras).

Aplicável por similaridade:
Art. 30 – Determina que o CNSP estabelecerá anualmente o valor corresponLegislação
que
11.945
Altera a legislação tributária federal
define valores do dente ao custo da emissão e da cobrança da apólice ou do bilhete do Seguro
04/06/2009 e dá outras providências.
DPVAT
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias
terrestres.

10.406
Institui o Código Civil.
10/01/2002

Legislação que
trata das relações sociais

Principais arts. aplicáveis:
Art. 206 – Prescrição do seguro.
Art. 757 a 777 – Do seguro, disposições
gerais.
Art. 778 a 788 – Seguro de Dano.
Art. 787 – Seguro de responsabilidade
civil.
Art. 789 a 802 – Seguro de pessoa.
Art. 927 a 943 – Da Responsabilidade
Civil, da obrigação de indenizar.
Art. 944 a 954 – Da indenização.

Dispõe sobre o Transporte Multimo9.611
dal de Cargas e dá outras providên19/02/1998 cias.

Legislação de
regulação

Aplicável por similaridade:
Art. 11 a 23 – Da responsabilidade.
Art. 32 – Cobertura securitária.

Código de Defesa do Consumidor
8.078
11/09/1990 Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.

Legislação
comercial

Dispõe sobre Seguro obrigatório de
Danos Pessoais causados por veí6.194
culos automotores de via terrestre,
19/12/1974 ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Legislação que
trata do DPVAT

Principais arts. aplicáveis:
Art. 14 – Fornecedor de serviços.
Art. 101 – Da corresponsabilidade do
segurador.
Aplicável por similaridade:
Art. 1º a 13 – Toda a Lei.
Anexo.

Fonte: própria (2016).

Na sequência, apresentam-se, no Quadro 4 e no Quadro 5, respectivamente,
os Decretos-lei e os Decretos relativos à matéria, com algumas especificidades para
o presente estudo.
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Quadro 4 – Decretos-lei sobre seguro de responsabilidade civil
Identif.

Objeto

Declara a Rede Ferroviária Federal
S. A. e as demais ferrovias existen802
tes no País isentas das obrigações
28/08/1969 estabelecidas no Decreto-lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966.

Abrangência

Aplicabilidade

Legislação
empresarial

Aplicável indiretamente:
Art. 1º – Ficam isentas das obrigações
previstas nas alíneas b e h, do artigo 20,
do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, que trata dos seguros obrigatórios.

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Norma original Principal art. aplicável:
73
Seguros Privados, regula as operaespecífica para
21/11/1966 ções de seguros e resseguros e dá seguros no Brasil Art. 20 – Obrigação de fazer seguro.
outras providências.
Fonte: própria (2016).

Quadro 5 – Decretos sobre seguro de responsabilidade civil
(continua)
Identif.

Objeto

Abrangência

Aplicabilidade

Altera o Decreto nº 2.521, que dispõe sobre a exploração, mediante
8.083
permissão e autorização, de servi26/08/2013 ços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 1º – trata da indenizarão aos proprietários de bagagem danificada ou extraviada previstas no artigo 74 do Decreto
nº 2.521.

Promulga o Acordo de Transporte
Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, celebrado entre o
2.975
Governo da República Federativa
01/03/1999 do Brasil e o Governo da República
da Venezuela, em Caracas, em 4
de julho de 1995.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 15 – Obrigatoriedade de seguro para transporte entre os países.

Normatização
específica do
seguro DPVAT

Aplicável por similaridade:
Art. 1 – Determina os percentuais de
distribuição dos valores arrecadados –
(III cinquenta por cento do valor bruto
recolhido do segurado à companhia seguradora [...]).

Dispõe sobre a repartição de recursos provenientes do Seguro Obriga2.867
tório de Danos Pessoais causados
20/11/1998 por Veículos Automotores de Vias
Terrestres DPVAT.

Dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de ser2.521
viços de transporte rodoviário in20/03/1998 terestadual e internacional de
passageiros e dá outras providências.
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Aplicável por similaridade:
Art. 20 – São cláusulas essenciais dos
contratos de adesão, as relativas:
[...]
XV – à obrigação de a permissionária
garantir a seus usuários contrato de
seguro de responsabilidade civil.
Normatização

Art. 74. – A reclamação do passageiro
pelos danos ou extravio da bagagem
deverá ser comunicada à transportadora
ou a seu preposto ao término da viagem
[...]
Parágrafo único. – As transportadoras
indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou extraviada [...] cujo
valor de indenização será estabelecido
pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres.
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Quadro 5 – Decretos sobre seguro de responsabilidade civil
(conclusão)
Identif.

Objeto

Abrangência

Aplicabilidade

Dispõe sobre a execução no Brasil
do Acordo sobre Transporte Inter99.704
nacional Terrestre, entre o Brasil, a
08/12/1990 Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 13 – Obrigatoriedade de seguro para transporte terrestre entre os países.
Anexo III – Trata dos seguros mais diretamente. (Art. 5 b - trata dos valores das
coberturas) - b) Responsabilidade civil
por danos a passageiros: US$ 20.000
por pessoa e US$ 200.000 por acontecimento (catástrofe). Para a bagagem,
US$ 500 por pessoa e US$ 10.000 por
acontecimento (catástrofe).

Regulamenta os seguros obrigató61.867
rios previstos no artigo 20 do Decre11/12/1967 to-lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, e dá outras providências.

Legislação de
regulação

Aplicável por similaridade:
Obrigatoriedade do seguro (Art. 5 –
DPVAT).

Regulamenta o Decreto-lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, com as
60.459
modificações introduzidas pelos
13/03/1967 Decretos-lei nº 168, de 14 de fevereiro de 1967, e nº 296, de 28 de fevereiro de 1967.

Normas de
funcionamento

Aplicável indiretamente:
Art. 2º ao 4º do Regulamento – Trata do
contrato de seguro.

Fonte: própria (2016).

Em termos específicos, a seguir, apresentam-se as normas emitidas por órgãos relacionados com a estrutura securitária brasileira, como o Conselho Nacional
de Seguros Privados e a Superintendência de Seguros Privados.
O Quadro 6 destaca as Resoluções do CNSP.

Quadro 6 – Resoluções do CNSP sobre seguro de responsabilidade civil
(continua)
Identif.

Objeto

Abrangência

Aplicabilidade

Dispõe sobre as Condições Contratuais do Seguro Obrigatório de
Normatização do
223
Responsabilidade Civil das Empretransporte
06/12/2010 sas de Transporte Rodoviário Interodoviário
restadual e Internacional de Passageiros.

Aplicável por similaridade:
Art. 1º – Divulga as condições gerais,
coberturas adicionais, cláusulas específicas e modelo de certificado para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade
Civil das empresas de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros.

Dispõe sobre o Seguro Obrigatório
219
de
06/12/2010 Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - Carga (RCTR-C).

Aplicável por similaridade:
Art. 2º – As sociedades seguradoras
que desejarem operar com o seguro deverão apresentar à Susep, previamente,
o seu critério tarifário, por meio de Nota
Técnica Atuarial [...].
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Quadro 6 – Resoluções do CNSP sobre seguro de responsabilidade civil
(conclusão)
Identif.

Objeto

Dispõe sobre o Seguro Obrigatório
183
de
15/04/2008 Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário – Carga (RCTF-C).
Estabelece que o seguro de transporte, no País, de bens pertencen17
tes a pessoas jurídicas e o seguro
15/05/1968 contra riscos de incêndio de bens
pertencentes a pessoas jurídicas,
situados no País [...].

Abrangência

Aplicabilidade

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 3º – Faculta a emissão de apólice
única, envolvendo outros seguros ou
coberturas [...]

Normatização
Obrigatoriedade
do seguro

Aplicável por similaridade:
Art. único – Normatiza a aplicação do
seguro obrigatório de carga.

Fonte: própria (2016).

A seguir, destacam-se as normas relativas à Susep (Quadro 7).

Quadro 7 – Circulares Susep sobre seguro de responsabilidade civil
(continua)
Identif.

Objeto

Abrangência

Aplicabilidade

Estabelece os elementos mínimos
que devem constar nas apólices de
averbação, vinculadas aos seguros
513
de transporte nacional e internacio05/03/2015 nal, de crédito interno e à exportação, e de riscos diversos, e dá outras providências.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 7º, letra e – Não aplicabilidade aos
seguros obrigatórios de RC das empresas de transporte rodoviário.

Altera a Circular Susep nº 395, de 3
de dezembro de 2009, e dispõe so455
bre a classificação de coberturas
06/12/2012 contidas em planos de microsseguro para fins de contabilização.

Normatização

Principal art. aplicável:
Art. 4º – Anexo, que define a tabela de
ramos e grupos de seguros.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 4º – As Sociedades Seguradoras
poderão submeter produtos próprios, [...]
contemplando o Seguro de Responsabilidade Civil Geral [...].
Art. 5º – No Seguro de Responsabilidade Civil, a Sociedade Seguradora garante ao Segurado, quando responsabilizado por danos causados a terceiros, o
reembolso das indenizações que for
obrigado a pagar, a título de reparação,
por sentença judicial transitada em julgado [...]

Estabelece as regras básicas para a
comercialização do Seguro de Res437
ponsabilidade Civil Geral, e disponi14/06/2012 biliza, no endereço eletrônico da
Susep, as condições contratuais do
Plano Padronizado deste seguro.

Estabelece as regras básicas para a
comercialização do Seguro de ResNormatização
ponsabilidade Civil do Operador de
421
Transporte Multimodal – Cargas
Revoga a
01/04/2011 (RCOTM-C) e disponibiliza, no endereço eletrônico da Susep, as Circular Susep nº
216
condições contratuais do Plano Padronizado deste seguro.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

Aplicável por similaridade:
Art. 2º – As Sociedades Seguradoras
que desejarem operar com o Plano Padronizado de que trata esta Circular deverão apresentar à Susep, previamente, o seu critério tarifário, por meio de
Nota Técnica Atuarial, observando a
estruturação mínima prevista em regulamentação específica.
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Quadro 7 – Circulares Susep sobre seguro de responsabilidade civil
(conclusão)
Identif.

Objeto

Abrangência

Aplicabilidade

Disponibiliza no sítio da Susep as
condições contratuais do plano pa354
dronizado para o seguro de trans30/11/2007 portes e estabelece as regras mínimas para a comercialização deste
seguro.

Aplicável indiretamente:
Art. 2º – As sociedades seguradoras
que desejarem operar com o plano paNormatização
dronizado de que trata esta Circular deverão utilizar as condições contratuais
disponíveis no sítio, bem como, apreRevoga a
Circular Susep nº sentar à Susep, previamente, o seu
critério tarifário, por meio de nota
337 e a 351
técnica atuarial, observando a estruturação mínima prevista em regulamentação específica.

Dispõe sobre o Seguro de Respon216
sabilidade Civil do Operador de
13/12/2002 Transporte Multimodal – Cargas
(RCOTM-C).

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 2º – As seguradoras que desejarem
operar com o seguro de que trata esta
Circular deverão apresentar à Susep,
previamente, o seu critério tarifário,
por meio de Nota Técnica Atuarial,
observando a estruturação mínima prevista em regulamentação específica.

Normatização

Aplicável por similaridade:
Art. 2º – A seguradora que deseje operar com esse Seguro deverá apresentar,
previamente, à Susep o seu critério tarifário, bem como as estatísticas que foram utilizadas para apuração das taxas submetidas, em conformidade com
a tabela do Anexo II.

Dispõe sobre o Seguro Obrigatório
40
de Responsabilidade Civil do
29/05/1998 Operador de Transporte Multimodal
– OTM.

Fonte: própria (2016).

Ainda, o Quadro 8 destaca um estudo específico relativo ao objeto do presente trabalho.

Quadro 8 – Pareceres Susep sobre seguro de responsabilidade civil
Identif.

Objeto

SUSEP/DIRAT/CGPRO/COFIT/DIRET
108
Estudo específico para elaboração de segu30/01/2015 ro de transporte ferroviário de passageiros
[...]

Abrangência

Aplicabilidade

Estudo com
parecer e
despacho

Aplicável diretamente:
Item 7 – Encaminhamento do pedido ao GABIN para avaliação da
necessidade de criação de produto
de seguro específico para transporte ferroviário de passageiros.
Despacho de 09/07/2015 – que
conclui pela desnecessidade de
criação de normativo específico ao
transporte ferroviário de passageiros.

Fonte: própria (2016).
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Por fim, o Quadro 9 destaca uma série de documentos emitidos pela ANTT, e
devidamente identificados, relativos à matéria.

Quadro 9 – Documentos da ANTT sobre seguro de responsabilidade civil
Identif.

Objeto

Nota
Técnica
29/2013

Proposta de regulamentação de seguros para as concessões de transporte ferroviário de cargas.

Tomada de
subsídio Regras para seguros nas concessões ferroviárias.
18/2013

Relatório
simplificado

Relatório simplificado, acerca da
Tomada de subsídio 18/2013

Minuta de
Resolução
xx/xx/2013

Regulamenta a obrigatoriedade de
as concessionárias do serviço público de transporte ferroviário de
cargas manterem seguros [...]

A Superintendência de Serviços de
Transporte de Passageiros - SUPAS divulga pelo presente AVISO
Aviso 44 os valores das multas, indenizações
e seguro de responsabilidade civil,
de
atualizados, a vigorar a partir da
14/07/2003 00:00h (zero hora) do dia 15 de julho de 2003, em razão do reajuste
do valor máximo do coeficiente tarifário - CT...

Abrangência

Aplicabilidade

Proposição

Aplicável indiretamente:
Documento que propôs a o processo de
participação social por meio do modelo
de Tomada de Subsídio

Consulta
autorizada pela
Resolução
3.705/2011

Formalmente, trata apenas do edital de
abertura da Tomada de subsídio.

Orientação
3.705/2011

Item 5 – Da conclusão – informa sobre o
recebimento de contribuições, bem como que a continuação se dará por meio
de Consulta e Audiência Pública com
concomitante publicação.

Normatização

Aplicável indiretamente:
Art. 1º – Regulamentar a obrigatoriedade de contratação de seguros privados
pelas concessionárias de serviço público
de transporte ferroviário de cargas.

Orientação

Aplicável indiretamente:
Item II – Divulga os valores das indenizações de que trata o art. 74 do Decreto
no 2.521, de 1998.

Fonte: própria (2016).

5.1 Subsídios da legislação vigente
Apesar da não existência de seguro de responsabilidade civil específico para
o transporte ferroviário de passageiros, a legislação brasileira aplicável ao tema é
ampla e contempla diversos níveis de instrumentos legais que abrange, desde leis
governamentais até os documentos emanados pelas agências de controle.
Contudo, pode-se estabelecer um resumo sobre a responsabilidade existente
no segmento em estudo, e contemplada por algum instrumento específico, em especial:
a) o Código Civil brasileiro, que trata das relações sociais, particularmente
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sobre as obrigações relativas à responsabilidade civil dos danos causados
a terceiros;
b) o Código de Defesa do Consumidor, um documento também genérico, que
de algum modo interfere na questão do presente estudo, na medida em
que imputa responsabilidades para o prestador de serviços de transporte
coletivo de passageiros, independentemente da modalidade; e
c) o Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 (com várias alterações
posteriores), que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados,
regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências,
com destaque para o seu artigo 20, em que contempla a obrigação de fazer seguro.
d) o Parecer SUSEP nº 108/15, de 30 de janeiro de 2015 (Anexo A), que reafirma que qualquer Seguradora pode elaborar plano de seguro específico
de responsabilidade civil dos transportadores ferroviários de passageiros,
obedecendo aos normativos vigentes de seguros de danos, bem como
conclui pela desnecessidade de criação de normativo específico.
Apesar da conclusão destacada nesse último documento, conforme pode ser
observado no seu item 6, vale destaque para o fato de que, até o presente momento, as perspectivas referidas na solicitação que deram origem a solicitação do estudo
ainda não se concretizaram, o que levou ao entendimento de que outros assuntos
referentes aos seguros que já estão em comercialização fossem priorizados.
Assim, com base na legislação vigente no Brasil, direta ou indiretamente relacionada ao objeto do estudo, bem como nos conceitos previamente apresentados,
sugere-se a observância dos modelos de seguros já existentes como referência para
a definição de valores mínimos obrigatórios, até porque, no caso do transporte de
pessoas, a responsabilidade civil extrapola a questão física do indivíduo. Ou seja,
além de questões relativas à indenização de danos materiais, como um tratamento
médico de emergência por exemplo, existem outras relativas a danos morais cuja
extensão normalmente não se tem limite objetivo para o seu valor.
Contudo, caso a ANTT queira estipular um valor mínimo, faz-se necessário a
criação de um banco de dados específico para o caso, no sentido de criação de uma
base histórica para o cálculo dos valores relativos ao seguro de responsabilidade civil, levando-se em consideração sobretudo as ocorrências do setor.
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6

LEGISLAÇÃO VIGENTE INTERNACIONAL
Conforme pode ser visto pelo Produto 1B, não há muitas menções na legisla-

ção internacional analisada sobre seguro de responsabilidade civil para o transporte
ferroviário de passageiros. Ressalte-se, ainda, que as citações encontradas são de
cunho de regulação abordando somente a obrigação do seguro e nenhuma demonstração de cálculo, como é o caso do Decreto sobre o seguro de responsabilidade civil das estradas de ferro (EBHaftPflV) da Alemanha, de 1995. Esse Decreto foi destacado, pois apesar de não ter demonstrações de cálculo é o único dos analisados
que cita valores mínimos para o nível de cobertura – 20 milhões de marcos alemães,
o que equivaleria a 10.225.856 euros no ano dessa publicação.
Além de normativos, outros documentos foram pesquisados (relatórios, artigos, etc.) na literatura internacional e três deles foram considerados interessantes
para o presente produto: o primeiro caso é bastante genérico e consiste em um relatório do Banco Mundial de 2012 que tem como objetivo fornecer um recurso fácil para ser usado por indústrias ferroviárias do mundo todo que tem interesse em implementar uma reforma no seu sistema ferroviário; o segundo caso dá uma ideia do valor, por passageiro-km, do seguro de responsabilidade em um planejamento de uma
rede de trens de alta velocidade no estado de Colorado nos EUA; e o terceiro caso
narra um grande acidente ferroviário na Província de Quebec, no Canadá, com um
trem de carga de combustível dos EUA, que causou um incêndio de grandes proporções, vítimas fatais e grandes danos materiais.

6.1 Tratamento dos seguros ferroviários pelo Banco Mundial
No documento sobre a Reforma Ferroviária, de 2012, o Banco Mundial aborda uma série de seguros que uma companhia de trens deveria possuir e cita que alguns seguros são obrigatórios por lei, como a compensação de trabalhador, mas outros são importantes para o Poder Concedente que inclui os seguintes:
a) seguro contra todos os riscos do contratado durante a construção e cobertura durante o afretamento de equipamentos ou materiais deve ser considerada, especialmente se o Estado está adiantando capital para pagar algumas das Novas Atualizações;
b) seguro de toda a infraestrutura abaixo dos trilhos e outras infraestruturas;
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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c) cobertura de responsabilidade de terceiros; e
d) cobertura de interrupção dos negócios para compensar a perda de receita,
o que pode ser causado pela ocorrência de um perigo segurado. Uma cobertura semelhante deve ser comprada em relação a perdas que podem
ocorrer como consequência de um atraso na conclusão de Novas Atualizações.
A Concessionária deve fornecer a carta de um corretor de seguros que confirme que o corretor notificará a Autoridade, se antes da renovação houver uma indicação de que os seguros não serão renovados ou as condições de renovação serão
onerosas.
Os certificados de seguros devem ser produzidos para o Poder Concedente.
No entanto, caso a Concessionária não contrate os seguros fundamentais, então o
Poder Concedente irá contratar o seguro para essa empresa e irá cobrar das mesmas o valor necessário para o contrato desse seguro.
Para proteger o Poder Concedente, sugere-se exigir que o seguro inclua uma
cláusula de responsabilidade cruzada para que o seguro possa ser aplicável ao Poder Concedente, mesmo que a Concessionária tenha cometido erros relevantes no
pedido de cobertura. Deve haver isenção de direitos de sub-rogação contra o Poder
Concedente de modo a reduzir a possibilidade de questionamentos contra o Poder
Concedente, onde um segurado é citado.
No item 2.15 da mesma fonte, o World Bank (2012) afirma que a Concessionária deve assumir a responsabilidade no que se refere ao Poder Concedente em
relação às operações no âmbito da concessão, com exceção, e na medida em que a
autoridade (ou aqueles pelos quais é responsável) causou a perda ou dano.
No caso em que haja danos a terceiros (passageiros e suas posses) o Poder
Concedente deve ser blindado contra reclamações, exceto se o responsável pelos
danos a terceiros tenha sido o Poder Concedente (ou aqueles pelos quais é responsável).

6.2 Valores de seguros para TAV no Colorado (EUA)
A Western High-Speedy Rail Alliance (WHSRA) foi criada por um grupo de interessados da região Internontana e do Deserto Sudoeste dos Estados Unidos da
América com o objetivo de estabelecer uma rede integrada de alta velocidade de
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passageiros e de carga no oeste (ROCKY MOUNTAIN RAIL AUTHORITY – RMRA,
2010).
Os custos do prêmio do seguro de responsabilidade foram estimados em US$
1,3 centavos por passageiro-milha (US$ 0,81 centavos por passageiro-km), a mesma taxa que foi assumida no estudo anterior do Midwest Regional Rail System
(MWRRS) trazida ao valor constante do dólar de 2008. Os custos provenientes da
Lei Federal dos Empregados e Responsabilidade da Amtrak (FELA) não estão incluídos na categoria dos seguros, mas são aplicados como uma sobrecarga para os
custos do trabalho (RMRA, 2010).
A Lei da Reforma e Responsabilidade da Amtrak de 1997 (§ 161) prevê um
limite de US$ 200 milhões, em reclamações de responsabilidade dos passageiros. A
Amtrak arca com esse nível de seguro de responsabilidade civil com valor acima da
média observada, o que permite a Amtrak indenizar integralmente às ferrovias de
carga em caso de um acidente ferroviário. Esta proteção de seguro tem sido um
elemento fundamental na capacidade da Amtrak de viabilizar o compartilhamento da
infraestrutura com o serviço de transporte ferroviário de carga. Além disso, as ferrovias de carga percebem que a plena fé e crédito do Governo dos Estados Unidos está por trás da Amtrak, enquanto isso pode não ser verdade para os outros operadores potenciais de passageiros. A revisão recente do Escritório Geral de Responsabilidade (GAO) concluiu que este limite de responsabilidade de $ 200 milhões aplicase às ferrovias suburbanas, bem como à Amtrak (RMRA, 2010).

6.3 Acidente ferroviário na Província de Quebec (Canadá)
De acordo com Transportation Safety Board of Canada (2014) e Moreau
(2013) na noite de 5 de julho de 2013 um trem de carros tanques transportando 7,7
milhões de litros de petróleo cru em 72 vagões, chega a Nantes, Quebec. Originário
da New Town, Dakota do Norte, este se dirigia para Saint John, New Brunswick. Ao
chegar em Nantes, o engenheiro da locomotiva estacionou o trem na linha principal.
Um engenheiro substituto ficou encarregado de continuar a viagem para leste pela
manhã.
O trem, cujos freios não estavam funcionando perfeitamente, foi deixado sem
supervisão, em plena noite, sobre uma via principal com greide de 1,2% (um valor
muito elevado para uma ferrovia). Importa antes de tudo lembrar os fatos que deram
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans
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origem ao descarrilamento. Os bombeiros foram chamados a atender um incêndio
no motor de uma das cinco locomotivas do comboio, então estacionadas na municipalidade de Nantes a 12 km de Lac-Mégantic. O incêndio foi causado por um defeito
no pistão de uma locomotiva, provocando uma fuga de combustível. O fogo foi logo
apagado e o maquinista deixou o lugar para ir dormir. Devido a falta de eletricidade
os trens ficaram desativados e a sua pressão começou a diminuir e o comboio de 72
vagões começou lentamente a se movimentar a partir de Nantes e foram gradualmente ganhando velocidade. No centro da cidade de Lac-Mégantic, o trem descarrilou, em torno de uma hora da madrugada, provocando uma explosão de pelo menos
4 vagões. A seguir uma enorme bola de fogo destruiu a metade do centro da cidade,
enquanto numerosas pessoas ainda se encontravam em bares e restaurantes.
As principais consequências dessa calamidade foi a morte de 47 pessoas das
quais 5 ficaram permanentemente desaparecidas e alguns corpos não foram identificados; e 5,7 milhões de litros de petróleo cru foram derramados (Ministério do Desenvolvimento) e absorvidos pelo solo ou queimados – os problemas de contaminação de óleo são tangíveis porque ele entra no solo e pode migrar para as águas subterrâneas e águas circundantes. Os proprietários das terras afetadas têm uma ação
de responsabilidade civil contra o poluidor (princípio do poluidor-pagador). O poluidor
é obrigado a pagar os custos de reparação.
Até a data de publicação de Moreau (2013), os trabalhos haviam sido iniciados com a remoção e limpeza do solo contaminado, cujo valor alcança US $ 4 à 5
milhões por semana; e contavam com cerca de 250 trabalhadores de uma dezena
de empresas, todas com conhecimentos, trabalhando no local. Já os trabalhos de
saneamento estavam programados para não começar antes de janeiro de 2014 e a
estimativa é de que se levariam vários meses para terminar.
O governo de Quebec e o governo Federal anunciaram uma ajuda financeira
imediata de 120 milhões de dólares para relançar as atividades econômicas da região. Além desse dinheiro os dois parceiros do governo estavam engajados a repassar
uma quantia de 150 milhões de dólares para a região de Lac-Mégantic, com objetivo
da descontaminação do petróleo absorvido pelo solo.
A Companhia Montreal Maine and Atlantic Railway (MMA) já participou de vários acidentes desde sua fundação em 2003. No curso desses 10 (ou 13 anos) de
sua breve existência ela apresentou uma taxa de acidentes que pode ser cinco vezes maior, para um ano, que a média de 800 ferrovias americanas (MOREAU,
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2013).
De acordo com documentos apresentados perante o tribunal dos EUA, a
MMA teria entre 200 e 999 credores, ativos no valor de entre 50 e 100 milhões, e dívidas que podem chegar a até 10 milhões.
No momento do acidente a MMA devia muito dinheiro para muito mais gente,
começando com $ 7,0 milhões a Caisse de Depôts; $ 541.000 a Canadian Pacific; $
2,0 milhões a New Brunswick Southern Pacific; $ 105.000 a um escritório de advogados; e $ 1,0 milhão a seu presidente, Ed Burkhardt.
Parece claro que o contrato de seguro no valor de $ 25 milhões mantidos pela
MMA é claramente insuficiente, tendo em conta os possíveis danos diretos e indiretos de até US $ 1 bilhão. Essa apólice de seguro foi retirada com a empresa Group
XL. Ela incluiu uma franquia de US $ 250.000. Ao contrário das cláusulas habituais,
o contrato seria para cobrir a reparação de danos de descontaminação.

6.4 Subsídios da legislação vigente
Como se percebe no exemplo do World Bank (2012), em momento algum se
demonstra como se calcula o valor do prêmio do seguro em relação ao valor da cobertura esperada. Isso é normal, uma vez que o valor do prêmio e o valor dos sinistros dependem da probabilidade da ocorrência dos eventos que estão sendo segurados. Por sua vez a probabilidade de ocorrer um sinistro depende do local (país,
geografia, preocupação do governo e dos donos das companhias ferroviárias com a
segurança dos trens, etc.).
O segundo exemplo foi citado apenas com o objetivo de dar uma visão sobre
estimativas de custos do prêmio do seguro de responsabilidade por passageiro-km.
No entanto, o mesmo não pode ser replicado a outro local, pois, conforme supracitado, os custos variam de acordo com a probabilidade de ocorrer um acidente de local
para local.
Por fim, no caso acidente ferroviário na Província de Quebec (Canadá), tudo
que foi até discutido dá a entender que um seguro comprado para cobrir danos de
vinte e cinco milhões de dólares é insuficiente para cobrir qualquer acidente ferroviário dentro de uma zona urbana, tanto pelos danos pessoais, morais, ambientais e
materiais. Esse valor pequeno cobriria apenas o atendimento emergencial de vítimas
semelhantemente ao já discutido seguro DPVAT. Pode-se alegar que o transporte
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de passageiros não causaria tantos danos, pois não transportaria produtos perigosos; mas transporta um bem muito valioso, que são as vidas humanas, que podem
ser muito caras de pagar por qualquer empresa ferroviária.
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7

PROPOSIÇÃO DE MODELO PARA O ESTABELECIMENTO DO VALOR DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Inicialmente, na busca por uma metodologia a ser aplicada objetivando-se a

definição de valores a serem segurados sob a ótica da responsabilidade civil, vale
lembrar que o valor a ser segurado deve ser definido pelo segurado e quando
sua atividade estiver sob a supervisão de algum órgão regulador, a quem compete
definir parâmetros para a contratação de seguros, o mesmo deverá citar em suas resoluções que trata-se de coberturas e valores mínimos a serem contratados,
evitando-se responder solidariamente em ações judiciais que venham a ultrapassar
aqueles valores inseridos em suas regulamentações.
Por exemplo, para a indenização do seguro DPVAT, os valores estão previstos na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007 (BRASIL, 2007), sendo:
a) R$ 13.500,00 – no caso de morte;
b) até R$ 13.500,00 – no caso de invalidez permanente; e
c) até R$ 2.700,00 – como reembolso à vítima no caso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares devidamente comprovadas (DAMS).
Ainda, vale destacar a Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, que define que
o CNSP tem a responsabilidade de estabelecer, anualmente, o valor correspondente
ao custo da emissão e da cobrança da apólice ou do bilhete do seguro DPVAT, bem
como atualizar os valores de cobertura para fins de indenização (BRASIL, 2009).
Entretanto, para o objeto do presente estudo – seguro de Responsabilidade
Civil de Transporte Ferroviário de Passageiros – como se trata da eventualidade
de sinistro que pode ocorrer envolvendo terceiros, não existe uma definição para a
fixação do valor a ser segurado – o Limite Máximo de Indenização (LMI) – conforme
já pesquisado na legislação brasileira pertinente, uma vez que a apólice de seguro
responde pela ocorrência de sinistros durante a sua vigência. Ainda, existe a possibilidade de vários sinistros estarem afetos a uma única apólice de seguro.
Atualmente, conforme pesquisa realizada junto a Nobre Seguradora (2016a),
regra geral, os segurados utilizam alguns parâmetros para a definição do valor pretendido do seguro, como os seguintes:
a) valor do seguro de Responsabilidade Civil Geral definido em relação ao
Patrimônio Líquido da empresa;
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b) de conformidade com o faturamento da empresa (%); e
c) em relação a atividade desempenhada e a sua correspondente exposição
à reclamações e indenizações.
Nesse aspecto, o transporte de passageiros apresenta uma elevada gama
de exposição a reclamações, por lidar com o público em geral, pela publicidade de
suas eventuais falhas, etc. Também, vale lembrar de que se trata de uma prestação
de serviço e, portanto, a responsabilidade civil é objetiva, podendo ser utilizado o
Código de Defesa do Consumidor, além da justiça gratuita ao reclamante consignando a ausência de sucumbência, fato que permite o pedido em valores elevados.
Quanto ao seguro cobrado diretamente do passageiro, algumas ressalvas devem ser feitas, com base nas normas pesquisadas que regem o assunto:
a) a cobrança não pode ser embutida no custo da passagem, pois caracteriza venda casada. Nesse aspecto, as próprias empresas devem arcar com
o valor, indiretamente, no custo do bilhete da passagem;
b) a cobrança à parte depende de regulamentação e dificilmente será obrigatória, em especial devido ao Código de Defesa do Consumidor; e
c) os valores garantidos atribuídos a esse tipo de seguro são normalmente
de montantes pequenos, por possuírem necessidade de baixo custo. Nesse aspecto, se assemelha ao seguro DPVAT, conforme exposto, visandose uma indenização emergencial para a cobertura dos danos básicos relativos ao atendimento do envolvido.
Destarte, entende-se que o mesmo não deve fazer parte do arrolamento de
seguros que visem à efetiva proteção da empresa, de forma fundamentada em definições do órgão regulador, mas sim de maneira complementar, conforme se expõe
na seção sobre os impactos no setor, uma vez que a responsabilidade civil da empresa transportadora ferroviária de passageiros envolve um conjunto mais amplo de
riscos, além dos relativos aos passageiros.
Contudo, conforme descrito nas seções precedentes, a utilização de modelos
existentes para riscos de empresas similares é um bom referencial para as iniciantes, mas com o cuidado de buscar por um valor de seguro superior às semelhantes,
tendo em vista que as mesmas já possuem um histórico, podendo basear-se neste.
E, é nesse sentido que o presente trabalho se direciona, uma vez que trata de temática ainda não devidamente consolidada, mas que utiliza bases semelhantes em
termos comparativos para a definição dos seus valores, com destaque para distintos
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objetos do seguro, entre os quais as pessoas, transportadas ou não, envolvidas num
sinistro, bem como os bens materiais pertencentes a terceiros.

7.1 Comentários adicionais
A proposição de um modelo de seguro de Responsabilidade Civil para o
Transporte Ferroviário de Passageiros leva em consideração os argumentos apresentados, e se baseia em alguns aspectos cruciais, como o cálculo da probabilidade.
De acordo com o portal TSS (2016), uma seguradora ao assumir o risco de
ter de pagar uma indenização de R$ 30.000,00 contra um prêmio de R$ 1.500,00
precisa analisá-lo antes da aceitação. Do ponto de vista da seguradora, o mecanismo envolve:
a) a aferição precisa do risco, o que é feito por meio de técnicas de estatística; e
b) a redução (idealmente, a eliminação) do risco por um processo de agregação e partilha do risco.
Ainda, segundo o mesmo portal, um exemplo simples de partilhar o risco é o
cosseguro. Trata-se da repartição de um mesmo risco, de um mesmo segurado, entre duas ou mais seguradoras. Podem ser emitidas tantas apólices quantas forem as
seguradoras ou uma única apólice, por uma das seguradoras denominada, nesse
caso, seguradora líder. Essa operação não significa quebra do vínculo do segurado
com cada uma das seguradoras que respondem, isoladamente, pela parcela de responsabilidade que assumiram perante ele.
As seguradoras, também, utilizam dois mecanismos adicionais muito importantes (TSS, 2016):
a) manter em balanço volume adequado de capital próprio para suportar perdas além do esperado (esse é também um dos alvos principais das instituições oficiais reguladoras e fiscalizadoras de seguros); e
b) agregar grande quantidade de riscos similares.
Suponha-se, com base em exemplo adaptado da mesma fonte, que se saiba
o seguinte: numa região e num ano, em média, 10% dos seguros contratados apresentam algum tipo de sinistro, sendo que no mundo real o padrão de perdas (sinistros) é instável. Assim, uma seguradora que segurasse apenas 10 contratos poderia
muito bem achar que há uma possibilidade significativa (de 20%, por exemplo) de
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dois contratos de sua carteira sofrerem sinistro. Isso dobraria suas despesas em indenizações e, obviamente, desestimularia o negócio. Porém, se a seguradora conseguisse reunir e realizar 10 mil contratos em condições de risco similares aos 10
anteriores, ela estaria amparada por uma lei da estatística que prova que cai para
menos de 1% a probabilidade de os sinistros serem o dobro da média. Mais precisamente, essa lei garante que, quanto maior o número de carros segurados, mais e
mais a média da amostra (o grupo de seguros contratados) se aproximará dos 10%,
que vem a ser a média de sinistros da população.
É esse aspecto da teoria de probabilidade que permite à seguradora lidar com
as variações nos padrões de perdas existentes no mundo real. Essa lei da estatística
se chama “Lei dos Grandes Números” que, junto com o mecanismo de agregação e
partilha dos riscos, torna o seguro possível e desejável. A seguradora ganha ao explorar o fato de que aquilo que é altamente imprevisível para um indivíduo é, também, previsível para grandes amostras de uma população (TSS, 2016).
De acordo com o mesmo portal, a base do seguro diz o seguinte:
dada uma amostra de observações independentes e identicamente distribuídas de uma variável aleatória, a média da amostra tende a se igualar à média da população, na medida em que o número de observações aumenta.

O que a Lei dos Grandes Números garante é que, aumentando-se cada vez
mais a amostra, o valor cada vez mais se aproxima da população. Assim, uma seguradora, com base na agregação de riscos e na Lei dos Grandes Números, pode ofertar apólices a custo relativamente baixo.
Para outro exemplo, também adaptado do portal TSS (2016), suponha-se que
uma seguradora faça seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros, e
opere com uma carteira de 100 mil contratos, cada um no valor de R$ 300.000,00. A
probabilidade de acontecer um sinistro com indenização integral do valor é de dois
em 1.000 por ano. Assim, o valor esperado anual de despesas com indenizações
para a seguradora é de 0,002 x 100.000 x 300.000, que é igual a R$ 60 milhões por
ano. Se outros R$ 60 milhões forem necessários para cobrir as despesas da seguradora com corretagem, pessoal administrativo, impostos e a taxa de lucro que considera adequada, segue-se que o prêmio de seguro pago por cada segurado seria
de R$ 1.200,00. Note-se que a parcela do prêmio relativa apenas ao risco contratado é metade disso, R$ 600,00 para cada segurado. Essa parcela é chamada no
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mercado de seguros de “prêmio puro de risco”, ao qual são somados os demais
itens, chamados de “carregamento”, para formar o prêmio comercial ou total. O segurado compra o seguro pagando mais do que o prêmio puro por ser avesso ao risco. Mas, para ele, esse é ótimo negócio. Nesse exemplo, cada segurado se livra de
uma perda possível e catastrófica de R$ 300 mil em troca de um prêmio de apenas
R$ 1.200,00. Portanto, em linhas gerais, pode-se definir a equação de um prêmio de
seguro da seguinte forma, o que, também, é válido para o presente estudo, levandose em consideração os seguintes dados, além de outros específicos para cada caso:
a) Prêmio comercial = Perda esperada + Despesas + Impostos + Lucro esperado;
b) Perda esperada = Prêmio puro de seguro;
c) Despesas + Impostos + Lucro esperado = Carregamento.

7.2 O modelo
Existem diversas técnicas para o cálculo do prêmio de seguro, envolvendo vários parâmetros estatísticos. Contudo, a Susep não define forma para a sua elaboração. Assim, as seguradoras possuem liberdade de estabelecer a forma de fixação do
prêmio, a qual deverá ser enviada à Susep por meio da Nota Técnica Atuarial (SUSEP, 2016).
De uma forma bastante simplificada, os prêmios podem ser calculados conforme se demonstra no exemplo abaixo:
a) uma seguradora opera com uma carteira de: 1.000 objetos segurados;
b) importância segurada (garantia por evento): média de R$ 100.000,00 para
cada objeto segurado, no ato da contratação;
− Despesas Administrativas = 15%;
− Comissão de Corretagem = 10%;
− Impostos = 8%;
− Lucro = 5%;
− Margem de Segurança = 3%.
c) hipótese de ocorrência: cinco sinistros com indenização integral (os valores de indenização são diferenciados porque são estabelecidos com base
na importância segurada, ou seja, representam os limites máximos de indenização para os eventos), sendo: uma indenização de R$ 100.000,00 +
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duas indenizações de R$ 90.000,00 + duas indenizações de R$ 80.000,00
= R$ 440.000,00;
− taxa de risco = 440.000,00 / (1.000 x 100.000,00) x 100 = 0,44%;
− prêmio de risco = 0,44% x 100.000,00 = R$ 440,00;
− prêmio puro = 440,00 x (1 + 0,03) = R$ 453,20;
− prêmio comercial = 453,20 / (1 - (0,15 + 0,10 + 0,08 + 0,05)) = R$
730,97.
Assim, para o caso do seguro de Responsabilidade Civil de Transporte
Ferroviário de Passageiros, a lógica apresentada é válida. Porém, deve-se considerar os percentuais esperados para cada evento, os quais ainda não são conhecidos estatisticamente, por se tratar de uma nova proposição de modelo. Mas, o
acompanhamento periódico dos dados relativos aos eventos da área, no Brasil, por
parte dos órgãos de controle pode ajudar no desenvolvimento dessa equação.
Em resumo, com base no exposto, bem como no exemplo desenvolvido, pode-se estabelecer alguns passos, com as respectivas equações, para o cálculo do
prêmio do seguro a ser cobrado – Prêmio Comercial – das empresas de transporte
ferroviário de passageiros, em termos de responsabilidade civil:

1) Definição da Taxa de Risco:
TR = I / IS
Onde: I = Soma das Indenizações no período; e
IS = Importância Segurada total da carteira de seguros do Ramo

2) Prêmio de Risco:
PR = TR / LMI
Onde: LMI = Limite Máximo de Indenização para o seguro proposto

3) Prêmio Puro
PP = PR × (1 + MS)
Onde: MS = Margem de Segurança da seguradora, em percentual, para o ramo de seguro
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4) Prêmio Comercial
PC = PP ÷ (1 – C)
Onde: C = Carregamento (Despesas + Impostos + Lucro), em percentual

Por fim, vale destacar, conforme já anunciado anteriormente, os valores a serem cobrados por parte das seguradoras, em última análise, dependem de vários
fatores particulares, como o tamanho da carteira de clientes e os tipos de riscos
segurados. E, isso não pode ser generalizado para todos os casos.
De qualquer modo, fazendo-se alusão a um tipo de seguro oferecido por uma
empresa seguradora (NOBRE SEGURADORA, 2016b), no Brasil, relativamente ao
seguro Nobre RC Transportador Rodoviário, destinado às empresas de transporte
rodoviário de passageiros de linhas regulares ou fretamento e turismo – interestadual e internacional – visando garantir a Responsabilidade Civil do Transportador, pode-se elencar uma série de coberturas, destinadas a atenuar as consequências de
eventual acidente, sejam em relação às pessoas envolvidas e/ou seus respectivos
bens, pelas seguintes coberturas:
a) Cobertura Básica:
− RC Danos Corporais e Materiais – Terceiros Transportados “Passageiros’’;
b) Coberturas Adicionais:
− RC Danos Morais – Terceiros Transportados “Passageiros’’;
− RC Danos Corporais e Materiais – Tripulação;
− Franquia à Bagagem de Passageiros;
− Especial de defesa em juízo civil e/ou criminal.
c) Contratação Opcional:
− RC Danos Materiais – Terceiros não transportados;
− RC Danos Corporais – Terceiros não transportados;
− RC Danos Morais – Terceiros transportados ou não transportados;
− Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) Morte Acidental – Passageiros, condutor, cobrador e outros;
− APP Invalidez por Acidente – Passageiros, condutor, cobrador e outros;
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− Despesas Médico-Hospitalares (DMH) – Passageiros, condutor, cobrador e outros;
− Assistência 24h em caso de acidente;
− Cobertura de extensão para garantia de RC danos corporais e materiais – terceiros transportados “passageiros’’;
− Defesa penal.
Vale destacar que cada uma das coberturas representa um risco em potencial, que pode ocorrer em maior ou menor grau, dependendo das particularidades de
cada empresa operadora de transporte ferroviário de passageiros. Também, como
consequência, o valor do prêmio a ser pago varia entre as seguradoras.
Assim, na emissão da apólice será feita a cobrança do prêmio, calculado com
base no valor estipulado para o Limite Máximo de Garantia, por unidade de
trem/evento, respeitadas as taxas mínimas submetidas à apreciação da Susep, através de Nota Técnica Atuarial. O Limite Máximo de Garantia deverá contemplar o valor mínimo fixado pela ANTT, que poderá ser calculado por meio das taxas de risco
associadas a cada um dos eventos, de modo isolado ou conjuntamente, conforme
demonstrado no modelo retro citado.
Para ilustrar, apresentam-se os valores relativos aos seguros da MRS Logística S.A. – MRS (BM&FBOVESPA, 2016a), sociedade anônima de capital aberto, que
explora por concessão onerosa o serviço público de transporte ferroviário de carga
nas faixas de domínio da malha sudeste, localizada no eixo Rio de Janeiro, São
Paulo e Minas Gerais, da extinta Rede Ferroviária Federal S. A., conforme o Quadro
10.

Quadro 10 – Seguros identificados nas notas explicativas da MRS
Cobertura

Finalidade

LMI
(em R$ 1.000)

Franquia
(em R$ 1.000)

Risco operacional

Cobertura do patrimônio operacional de propriedade da empresa ou sob sua responsabilidade

200.000

9.000

Responsabilidade civil

Cobertura contra danos causados a terceiros

30.000

1.000

Transporte de cargas

Cobertura de sinistros com cargas em transporte

45.000

200

Fonte: BM&FBOVESPA (2016a).
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denização, para cada tipo de seguro, bem como um valor respectivo a título de franquia, que diz respeito ao valor mínimo que deve ser coberto (indenizado/pago) diretamente pela empresa, no caso da ocorrência de algum sinistro.
Vale destacar, conforme explicitado em nota explicativa (BM&FBOVESPA,
2016a) que a MRS adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos e responsabilidade civil, por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando-se a natureza de suas atividades.
Ainda, apenas como referência parcial, pode-se acrescentar algumas informações relativas às notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2015 da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. - FCA (BM&FBOVESPA, 2016b),
com sede na cidade de Belo Horizonte, que tem por objeto social principal a prestação de serviços de transporte ferroviário de cargas.
A referida Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos para a
cobertura dos seus ativos, bem como para possíveis perdas com interrupção da produção, por meio de apólices de seguros, em diferentes modalidades. Como ilustração, citam-se no Quadro 11 alguns tipos de seguros contratados em 31 de dezembro de 2015, para cobrir eventuais sinistros, com os respectivos valores envolvidos:

Quadro 11 – Seguros identificados nas notas explicativas da FCA
Modalidade

Cobertura

Valores Contratados
(em R$ 1.000)

Prêmios
(em R$ 1.000)

Responsabilidade Civil
Geral

All Risk

25.000

1.769

Riscos Operacionais

All Risk

300.000

11.942

RC do Transportador
Ferroviário – RCTF-C

All Risk

20.000 por evento
200 por container

2.315

Fonte: BM&FBOVESPA (2016b).

Vale observar que esses seguros têm prazos de vigência diferentes uns dos
outros. Porém, a importância segurada cobre qualquer sinistro, em qualquer momento dentro do prazo de vigência da apólice. Além disso, destaca-se que os valores
pagos a título de prêmio dos seguros contratados dizem respeito ao período de um
ano.
Assim, com base numa Receita de Venda de Bens e/ou Serviços de R$
1.653.189 mil para o ano de 2015, conforme dados extraídos da Demonstração do
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Resultado do Exercício findo em 2015 da FCA (BM&FBOVESPA, 2016b), pode-se
inferir que os custos, em termos percentuais para os respectivos seguros giram em
torno de 0,11%, 0,72% e 0,14% sobre o faturamento, respectivamente, para os seguros elencados no Quadro 11. Na soma, os três tipos de seguros diretamente relacionados com as atividades operacionais da empresa – qual seja, o transporte com
os seus consequentes riscos – a empresa gasta 0,97% das receitas com seguros.
Por fim, em complementação aos exemplos expostos, e aplicáveis ao serviço
de transporte ferroviário de cargas, pode-se mencionar dois exemplos de seguro na
área de serviços regulares de transporte ferroviário de passageiros das Estradas de
Ferro Carajás (RSA, 2015a) e Vitória Minas (RSA, 2015b), ambas da Companhia
Vale do Rio Doce sob concessão da ANTT. Esses seguros se enquadram na modalidade de Acidentes Pessoais Coletivos, cujo objeto do seguro é composto por visitantes, funcionários, convidados e colaboradores que utilizem os serviços em estação de embarque e desembarque de trem ou dentro dos vagões e estejam sob a
sua responsabilidade.
Em ambos os casos, o valor segurado foi uniforme para todos os segurados e
limitado a R$ 10.000,00, cujas coberturas para cada tipo de indenização foram, assim, estipuladas:
a) Morte Acidental (básica): limitado a R$ 10.000,00;
b) DMH – Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas: 20% da básica,
limitado a R$ 2.000,00;
c) IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente: 100% da básica, limitado a R$ 10.000,00.
Contudo, vale ressaltar que esse é um tipo de seguro pertencente ao grupo 9
– Pessoas Coletivo – da classificação proposta no anexo da Circular Susep nº 455
(SUSEP, 2012), cuja preocupação está centrada especificamente na vida do segurado, sem a contemplar as demais responsabilidades civis decorrentes da prestação
do serviço de transporte ferroviário de passageiros. Mas, que direciona um valor mínimo como forma de indenização por eventual sinistro contra a integridade física do
passageiro.
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8

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO SETOR E MEDIDAS MITIGADORAS
Os impactos no setor dependem, sobretudo, do modelo de seguro de Res-

ponsabilidade Civil de Transporte Ferroviário de Passageiros a ser aplicado no
Brasil, se facultativo para as empresas, ou de caráter obrigatório.
Para o primeiro caso, vale o exemplo apresentado na seção anterior, uma vez
que cada empresa transportadora pode definir a importância que deseja segurar em
função do seu tamanho, considerando-se, por exemplo: faturamento, patrimônio líquido, estrutura operacional, etc. Mas, mesmo assim, pode ser útil a definição de um
valor mínimo a ser segurado para a cobertura de um eventual sinistro com base numa média mundial estimada para os prejuízos relacionados.
Já, para o segundo caso, um seguro obrigatório para a cobertura de pequenos valores relacionados com o atendimento emergencial de vítimas, passageiros ou
não, pode ser estabelecido semelhantemente ao já discutido seguro DPVAT.
Tanto para o primeiro quanto para o segundo caso, os impactos são diretos
sobre os custos das empresas seguradas, uma vez que as mesmas não podem destacá-los na venda dos bilhetes de passagem por configurar “venda casada”. E, isso é
uma questão importante do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre a responsabilidade do transportador, face ao CDC, além da abrangência do conceito de serviço adotado em seu artigo 3º, § 2º, existe regra específica no
artigo 22 e parágrafo único. Ficou estabelecido, segundo Galo (2001), que os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, além de serem obrigadas a fornecer serviços
adequados, eficientes e seguros, respondem pelos danos que causarem aos usuários. Não há como e nem porque contestar, portanto, a incidência do CDC nos casos
de acidentes ocorridos por ocasião do transporte de passageiros por se tratar de
serviços públicos.
O CDC provocou uma verdadeira revolução no direito obrigacional, mormente
no campo da responsabilidade civil, ao estabelecer a responsabilidade objetiva em
todos os acidentes de consumo, quer de fornecimento de produtos (art. 12) quer de
serviços (art. 14). O que o Código fez, foi mudar o fundamento dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte, mas sim a relação de consu-
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mo, contratual ou não. Mudou, também, o seu fato gerador, deslocando-o do descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço, consoante o artigo 14. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde que demonstrada a relação causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo
(GALO, 2001).
Em resumo, pode-se dizer que, independentemente da importância segurada
para cada tipo de seguro, e em especial o de Responsabilidade Civil, o seu custo,
representado pelo pagamento do prêmio de seguro, recai sobre os custos operacionais das empresas prestadoras do serviço de transporte ferroviário de passageiros.
Consequentemente, de um modo indireto, os mesmos são repassados para as tarifas dos passageiros uma vez que os custos operacionais das empresas não podem
ser ignorados por ocasião da formação dos preços de venda dos serviços prestados.

8.1 Comentários adicionais
Em São Paulo ocorrem pelo menos três acidentes por dia nas ferrovias, o que
comprova a necessidade de seguros para o transporte. Acidentes de trem acontecem, mais graves ou menos graves, vão de colisões e descarrilamentos com dezenas de vítimas a simples tropeções ou portas que se fecham no braço de algum
passageiro (VIRTUAL SOFTWARES PARA SEGUROS, 2016).
Por não ter um sistema ferroviário altamente desenvolvido, o Brasil raramente
é palco dos acidentes graves que, de tempos em tempos, chocam a Europa ou os
Estados Unidos. Mas, isso não significa inexistência de acidentes. Cada um tem sua
particularidade e, por isso, não é possível dizer que todos são de responsabilidade
da empresa ou dos usuários, com seus detalhes e suas consequências em particular, que podem ou não envolver diferentes tipos de seguros.
Tais casos podem ser suportados por apólices de responsabilidade civil para
as operações ferroviárias, uma vez que o seguro de RC indeniza danos involuntariamente causados a terceiros. Aqui cabe uma discussão sobre a natureza do seguro,
se deve cobrir apenas a responsabilidade subjetiva da empresa ou se deve ter espectro bem mais amplo, assumindo os danos decorrentes da responsabilidade objetiva. A discussão é importante porque a responsabilidade subjetiva limita as indenizações aos casos em que há culpa da empresa, o que, evidentemente, faz com que
o seguro custe mais barato do que se a apólice cobrisse a responsabilidade objetiva,
62

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

situação em que a culpa não é necessária para gerar a indenização (VIRTUAL
SOFTWARES PARA SEGUROS, 2016).
Finalmente, há os casos de acidentes que ocorrem em função da existência e
do funcionamento das linhas, como o caso de abalroamento de trem com veículo
que cruza a linha férrea, ou de alguém que caminha sobre os trilhos, os quais, em
geral têm como culpados as próprias vítimas, que não respeitam as tipicidades das
linhas de trens. Mas, existem situações em que a empresa é responsável pelos acidentes, em que funcionários ou prestadores de serviços, em trabalho ao longo dos
trilhos, podem se ferir ou morrer em função de falhas operacionais.
Em princípio, trem não para, a não ser nas estações ou desvios prédeterminados, mesmo porque, se tentasse frear fora de hora, haveria a chance de
acontecer um acidente grave. Segundo Mendonça (2010), uma composição ferroviária é algo extremamente pesado, depois que inicia sua marcha, pela própria inércia,
só consegue parar após percorrer um longo percurso no qual perde, gradualmente,
a velocidade. Devido a isso, o trem geralmente tem a preferência nos cruzamentos
com ruas e estradas nos casos em que for operacionalmente inviável o mesmo parar
para dar passagem a carros, motos, ônibus e caminhões ao longo do percurso dos
trilhos.
Uma composição ferroviária tem frente livre em praticamente toda a rota. E,
se algum veículo ou pedestre atravessar os trilhos, ainda que em cruzamento sinalizado, se a cancela estiver fechada, a preferência é do trem, caso um acidente não
possa ser evitado, não há que se falar em obrigação da ferrovia em indenizar danos
causados a terceiros visto que a preferência é da composição. O problema que se
coloca é de quem é a responsabilidade por um acidente dessa natureza quando, por
exemplo, a cancela que fecha o cruzamento entre a outra via com os trilhos está
aberta para os veículos e pedestres que querem cruzá-los. Mais que isso, se a cancela de proteção está aberta, fica entendido que a passagem sobre os trilhos está
franqueada para veículos e pedestres, ou seja, o trem, nessa situação, não tem a
preferência, ainda que seja difícil frear em função de circunstâncias operacionais
(MENDONÇA, 2010).
Assim, compete ao operador ferroviário abrir e fechar as cancelas ao longo da
linha férrea. Quem tem os horários dos trens e sabe as medidas de segurança aplicáveis aos cruzamentos dos trilhos com outras vias é a gestora da linha. Se a cancela por qualquer razão não fecha, informando que o trânsito de veículos e pedestres
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

63

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

naquela passagem está proibido, a responsabilidade por uma eventual colisão ou
atropelamento é da operadora ferroviária.
E compete à empresa ferroviária a fiscalização e manutenção da malha
ferroviária, de suas instalações e de seus equipamentos. Assim, dependendo
das circunstâncias, em caso de acidente, a responsabilidade civil da operadora pode
levá-la a ter que responder pelos danos causados a pessoas e veículos atingidos
pelas composições. Além disso, se os trilhos cortam uma zona densamente povoada
sem que haja uma cerca vedando e impedindo de forma clara o acesso a eles, caso
um pedestre seja atropelado ou um veículo atingido por uma composição, a ferrovia
pode ser responsabilizada. Ao contrário do que possa parecer, esse tipo de acidente
é relativamente comum e só não tem grande repercussão porque normalmente
acontecem em zonas rurais e subúrbios. As vítimas costumam ser os passageiros
de um carro ou caminhão ou ciclistas e pedestres, raramente acontece o abalroamento de um ônibus, ou a colisão com outro trem (MENDONÇA, 2010).

8.2 Aplicação da franquia
No exemplo apresentado para a definição do modelo objeto do presente estudo, o valor do prêmio de seguro foi dado com base em diferentes informações e definido para a empresa contratante. E, isso implica num reflexo direto sobre os custos
das empresas em particular, e sobre o setor de modo geral que, de algum modo, são
repassados para o consumidor final. No caso, para o usuário do transporte ferroviário de passageiros, no momento do pagamento do seu bilhete de passagem.
Na prática, entretanto, existem medidas para mitigar esse impacto para o
usuário. O custo com prêmios de seguros resultantes das coberturas contratadas,
como de responsabilidade civil, por exemplo, pode ser reduzido pela aceitação de
uma franquia. Conforme o portal TSS (2016), a franquia é uma coparticipação – contratualmente acordada e fixada – do segurado para um determinado risco e, consequentemente, para o valor da indenização. Tipicamente, quanto maior o valor da
franquia, menor o valor do prêmio e vice-versa. A franquia é um mecanismo aberto a
qualquer ramo de seguros, mas é muito utilizada nos ramos de automóveis e saúde.
Quando o veículo segurado sofre danos parciais, a seguradora é acionada para arcar com os custos dos reparos. Nesse momento, o segurado também participa, assumindo uma parte desses custos. O segurado que assume uma franquia de R$
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2.000,00, por exemplo, assume a responsabilidade de arcar com as despesas até
esse valor. Se o prejuízo for de R$ 5.000,00, o segurado paga os R$ 2.000,00 correspondentes à franquia, e a seguradora, os R$ 3.000,00 que faltam. O mesmo ocorre no seguro saúde, onde a coparticipação atinge despesas com médicos, internações e exames. Esse foi o meio que as seguradoras encontraram para enfrentar os
custos crescentes da medicina, para manter os prêmios em patamares razoáveis e a
oferta de seguros vigente.
O valor da franquia deve ser avaliado por parte do segurado. Se escolher uma
franquia relativamente alta, pode ter de arcar com as despesas de vários sinistros
como um todo, o que pode não parecer razoável. Com uma franquia mais baixa, paga um prêmio um pouco mais caro, mas esse fica coberto para o atendimento de
pequenos valores de sinistros.
A franquia pode ser dedutível ou simples. No primeiro caso, a seguradora é
obrigada a indenizar somente os valores de prejuízos que excederem o valor da
franquia, que é deduzido da indenização total. No segundo caso, a seguradora está
desobrigada de indenizar quando os prejuízos forem inferiores à franquia, mas obrigada a fazê-lo integralmente quando a excederem. A franquia mais adotada é a dedutível, utilizada para o seguro do ramo de automóvel, por exemplo. A franquia pode, ainda, ser facultativa ou obrigatória. Nesse caso, não cabe alternativa para o
usuário senão aceitá-la (TSS, 2016).
Assim, uma forma simples de minimização dos custos com seguros, no setor,
é a utilização da franquia, como uma coparticipação da própria empresa de transporte ferroviário de passageiros. Contudo, vale lembrar que isso implica na possibilidade de indenizações diretas aos usuários e outros interessados decorrentes da responsabilidade civil do fornecimento dos serviços.
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9

CONCLUSÃO
Como a responsabilidade civil diz respeito à obrigação, imposta pela lei ao

responsável por um ato ilícito ou fato nocivo, de indenizar os danos causados aos
prejudicados, o respectivo seguro garante ao segurado o pagamento e/ou reembolso
das reparações que for condenado a pagar. Vale lembrar que o seguro de RC é feito
a favor do segurado, o responsável pelo dano a terceiro.
Assim, a primeira conclusão importante que se pode extrair, por meio do presente trabalho, diz respeito à obrigação do reparo que, em geral, se aplica a qualquer tipo de dano causado à terceiro, independente de culpa ou vontade, no sentido
de preservar os direitos alheios, por determinação do próprio Código Civil brasileiro
(BRASIL, 2002). Independentemente da existência de seguro, o transportador ferroviário de passageiros é o responsável pelos danos causados a outros, sejam passageiros ou não. E, isto é o que se configura como responsabilidade “objetiva”, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1990),
uma vez que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.
Conforme já discutido no âmbito do texto, sugere-se a aplicação de apólice de
responsabilidade civil objetiva para as operações ferroviárias de transporte de passageiro, uma vez que a função do seguro de RC é a indenização por danos involuntariamente causados a terceiros. Contudo, vale lembrar que, para os sinistros de
grandes proporções, até por iniciativa das partes envolvidas – segurado e seguradora – é normal que ocorra algum tipo de apuração judicial dos fatos para que se consiga amenizar os prejuízos imputados indevidamente a alguém.
Esta observação leva a segunda conclusão importante relativa ao seguro de
responsabilidade civil do transportador ferroviário de passageiros, qual seja a questão da obrigatoriedade do seguro. Semelhantemente às demais modalidades já existentes, conforme destacado ao longo do texto, e que envolvem os transportadores
terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos, com o intuito de aprimoramento da
legislação existente, sugere-se a inclusão de uma modalidade de seguro de responsabilidade civil específico para o transporte ferroviário de passageiros, em especial
quanto a possíveis danos causados a passageiros, o qual pode ser adicionado ao
Grupo 6 dos Ramos de Seguro relativos a transportes já existentes, e definidos no
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Anexo da Circular Susep nº 455 (SUSEP, 2012).
Essa modalidade diz respeito à responsabilidade civil para com o usuário do
serviço de transporte ferroviário de passageiros e resolve, simultaneamente, a primeira questão levantada quanto à responsabilidade objetiva pelo fornecimento do
serviço, bem como a segunda questão relativa à obrigatoriedade. Em parte, os seguros já existentes ajudam a resolver essas questões, porém, não de forma específica,
uma vez que a responsabilidade civil pode ser objeto de diversas modalidades. Assim, o aprimoramento sugerido não representa uma condição para a realização de
seguros, tanto de pessoas quanto de bens materiais.
Contudo, vale lembrar que a responsabilidade civil extrapola a figura do passageiro, uma vez que um acidente pode causar danos a terceiros não envolvidos diretamente no transporte – uma comunidade por onde passa o trem, por exemplo –
além dos interesses da própria empresa transportadora, como a questão dos lucros
cessantes, que diz respeito à paralização das próprias atividades. Para estes casos,
sugere-se a realização de algum tipo de cobertura, por meio de garantias por parte
das empresas concessionárias – que pode ser um seguro facultativo, dentre as modalidades já existentes – para a cobertura da responsabilidade civil objetiva.
Por fim, a terceira conclusão importante diz respeito ao valor do seguro, uma
vez que o transporte ferroviário de passageiros envolve diretamente vidas humanas,
como carga transportada, cujo valor individual se torna impraticável em termos de
mensuração. Porém, pode-se estabelecer valores mínimos em termos de garantia
por parte das empresas transportadoras no sentido de preservar algum tipo de atendimento imediato aos envolvidos, sobretudo quando se tratar de pessoas.
Vale destacar que, ainda, não se tem conhecimento estatístico acerca dos valores necessários para o caso em estudo, pelo simples fato da inexistência desta
modalidade de seguro no Brasil. Mas, com base nos dados fornecidos por este trabalho, pode-se estabelecer alguma referência em termos de valores para os diferentes tipos de seguro. Além disso, sugere-se a construção de um banco de dados pela
ANTT com os registros da modalidade e que poderão servir de direcionamento e alinhamento das normativas sobre o assunto.
Quanto ao valor do seguro a ser cobrado diretamente do passageiro, conforme já destacado, com base nas normas pesquisadas que regem o assunto, concluise que a mesma não pode ser embutida no custo da passagem, pois caracteriza
venda casada. Assim, as próprias empresas devem arcar com o valor, indiretamen68

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

te, no custo do bilhete da passagem, com reflexos nas suas despesas internas.
Conforme pesquisas realizadas para subsidiar o presente relatório, os seguros de RC impactam sobre o faturamento das empresas na ordem de 1%, aproximadamente. Ou seja, em linhas gerais pode-se considerar que, do valor pago pelo usuário do serviço de transporte ferroviário de passageiros, algo em torno de 1% diz
respeito ao impacto indireto com os seguros de responsabilidade civil das empresas
prestadoras do serviço.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

69

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

70

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

REFERÊNCIAS
BM&FBOVESPA. MRS LOGIST - Demonstrações Financeiras Padronizadas.
Disponível em:
<https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/FRMGERENCIAPAGINAFRE.ASPX?NumeroSe
quencialDocumento=54525&CodigoTipoInstituicao=2>. Acesso em: 21 out. 2016a.
BM&FBOVESPA. FER C ATLANT - Demonstrações Financeiras Padronizadas.
Disponível em:
<https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/FRMGERENCIAPAGINAFRE.ASPX?NumeroSe
quencialDocumento=54761&CodigoTipoInstituicao=2>. Acesso em: 21 out. 2016b.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui
o Código Civil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art2045>. Acesso em: 06
jul. 2016.

______. Ministério da Fazenda. Resolução CNSP nº 223, de 06 de dezembro de
2010. Disponível em:
<http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=27422>.
Acesso em: 06 jul. 2016.

______. Presidência da República. Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del0073.htm>. Acesso em: 06 jul.
2016.

______. Presidência da República. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Institui
o Código de Defesa do Consumidor. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 15 ago. 2016.

______. Presidência da República. Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Lei/L11482.htm#art8>. Acesso em: 24 ago. 2016.

______. Presidência da República. Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2009/Lei/L11945.htm#art30>. Acesso em: 10 ago. 2016.

CONSULTOR JURÍDICO – CONJUR. Seguro DPVAT não pode ser pago a quem
ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

71

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

sofre acidente de trem, define STJ. Disponível em:
<http://www.conjur.com.br/2016-abr-27/seguro-dpvat-nao-dado-quem-sofreacidente-trem>. Acesso em: 17 ago. 2016.

GALO, Fabrini Muniz. Responsabilidade civil do transportador no transporte de
pessoas. 2001. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/2297/responsabilidadecivil-do-transportador-no-transporte-de-pessoas>. Acesso em: 17 ago. 2016.

MENDONÇA, Antonio Penteado. Responsabilidade civil de ferrovias. 2010. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,responsabilidade-civilde-ferrovias-imp-,602277>. Acesso em: 17 ago. 2016.
MOREAU, Remi. La tragédie de Lac-Mégantic – une gestion des risques déficiente. 2013. Disponível em: <http://www.revueassurances.ca/wpcontent/uploads/2016/01/2013_81_no3_4_p247_258.pdf> Acesso em: 23 ago. 2016.

NOBRE SEGURADORA. Seguro de transporte ferroviário de passageiros [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <altair@borgert.com.br> em 11 ago.
2016a.

______. Nobre Seguro RC das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário de
Passageiros Interestadual e Internacional. Disponível em:
<http://www.nobre.com.br/para-empresa/auto/transportador-rodoviario/>. Acesso em:
17 ago. 2016b.

ROCKY MOUNTAIN RAIL AUTHORITY – RMRA. RMRA Final Report. Chapter 7 –
Operating Costs. 2010. Disponível em:
<http://rockymountainrail.org/RMRA_Final_Report.html> Acesso em: 23 ago. 2016.

RSA Seguros Brasil. Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivos da Estrada de Ferro Carajás (Companhia Vale do Rio Doce). Versão 01 jan. 2011. Rio
de Janeiro: 31 jul. 2015a. 13p.

RSA Seguros Brasil. Apólice de seguro de acidentes pessoais coletivos da Estrada de Vitória Minas (Companhia Vale do Rio Doce). Versão 01 jan. 2011. São
Paulo: 15 set. 2015b. 9p.

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. História do seguro.
1997. Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/historia-do-seguro>.
Acesso em: 05 ago. 2016.

72

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

______. Circular Susep nº 455, de 02 de julho de 2012. Disponível em:
<http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgfis/coesp/circ445.pdf>. Acesso em: 10
ago. 2016.

______. Informações úteis. Disponível em: <http://www.susep.gov.br/setoressusep/cgpro/coseb/duvidas-dos-segurados-sobre-seguro-de-automoveis>. Acesso
em: 17 ago. 2016.

TRANSPORTATION SAFETY BOARD OF CANADA. Lac-Mégantic runaway train
and derailment investigation summary. 2014. Disponível em:
<http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/rail/2013/r13d0054/r13d0054-r-es.asp#>
Acesso em: 22 ago. 2016.

TUDO SOBRE SEGUROS – TSS. Portal de referência sobre seguros, previdência e
capitalização. Portal Tudo Sobre Seguros. Disponível em:
<http://www.tudosobreseguros.org.br>. Acesso em: 16 ago. 2016.

VIRTUAL SOFTWARES PARA SEGUROS. Seguros para acidentes de trem. Disponível em:
<http://www.virtual.inf.br/noticias/exibemsg.php?titulo=Seguro%20para%20acidentes
%20de%20trem>. Acesso em: 17 ago. 2016.

WORLD BANK. Railway Reform: Toolkit for Improving Rail – Sector Performance –
item 2.14. 2012. Disponível em:
<http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/railways_toolkit/downloa
d.html> Acesso em 22 ago. 2016.

ANTT/Supas/Suepe - UFSC/LabTrans

73

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

74

ANTT/Supas/Suexe - UFSC/LabTrans

Estudos e Pesquisas para subsidiar o Aprimoramento do Arcabouço Regulatório do Transporte Ferroviário de Passageiros
Relatório de Atividades 5

ANEXO A
Parecer SUSEP nº 108/15, de
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