Seguro
DPVAT

Uma conquista,
um direito
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Nossa missão

Seguro DPVAT

Um direito
conquistado
Reconhecido como um relevante instrumento de proteção social, o Seguro DPVAT
oferece cobertura abrangente para todas as vítimas de acidentes de trânsito registrados em território nacional, condição garantida tanto para ocorrências que resultem em
morte e invalidez permanente, quanto para a cobertura de custos médico-hospitalares.
A proteção é assegurada por um período de até 3 anos a partir da data do acidente.
Trata-se, portanto, de um seguro inclusivo, universal, de custo reduzido, que beneficia
particularmente a população de baixa renda, tradicionalmente vulnerável a situações de
risco por não ter acesso facilitado a outros mecanismos de proteção, tais como planos
de saúde privados e seguros para veículos automotores.
A indenização pelo Seguro DPVAT, nesse contexto, representa uma conquista e um
direito do cidadão brasileiro, uma vez que os seus recursos são assegurados por lei e
obtidos por meio da cobrança anual de uma quantia paga por todos os proprietários
de veículos automotores, uma única vez, junto ao IPVA, ou no licenciamento, para os
veículos isentos do imposto.
Em 2017, a Seguradora Líder-DPVAT pagou mais de 383 mil indenizações, incluindo
casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e ressarcimento de despesas
médico-hospitalares, cujo montante atingiu R$ 2,45 bilhões, ficando praticamente no
mesmo patamar do ano anterior.
Essa situação reflete, de um lado, a ampliação das ações de prevenção de acidentes
e fiscalização do trânsito; de outro, o aprimoramento das ações de monitoramento e
controle da Seguradora Líder-DPVAT para combate a fraudes, assim como do processo
de regulação de sinistros.
Além de beneficiar individualmente as vítimas de acidentes, independentemente de
apuração de culpa do condutor, o Seguro DPVAT representa, hoje, uma importante fonte
de receita para a União, uma vez que, do total arrecadado por ano, 45% são repassados
diretamente ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e destinados ao Sistema Único de Saúde
(SUS), para fazer frente aos custos de procedimentos médico-hospitalares decorrentes
da assistência a vítimas de acidentes; e 5% são repassados ao Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), para a realização de campanhas e outras iniciativas no âmbito da
Política Nacional de Trânsito. Os 50% restantes é que constituem o montante destinado
à Seguradora Líder-DPVAT, para o pagamento de indenizações e cobertura de despesas
operacionais e administrativas derivadas da operação do seguro obrigatório.
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Como são distribuídos os recursos do DPVAT
2017

2016
l
l
l
l
l
l

42,06%
5,35%
2,00%
0,59%
5,00%
45,00%

l Recursos para indenizações e reservas
l Corretagem Média

l
l
l
l
l
l

l Despesas de Operação
l Repasses ao Denatran

42,55%
4,75%
2,00%
0,70%
5,00%
45,00%

l Margens de Resultado
l Repasses ao FNS

Principais características do Seguro DPVAT
l Beneficia motoristas, passageiros ou pedestres, independentemente do número de envolvidos,
incluindo estrangeiros que estejam em território nacional.
l Cobre acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional.
l Indeniza ou reembolsa individualmente todas as vítimas do acidente, transportadas ou não, de
maneira simples, gratuita e sem intermediários.
l Indeniza independentemente de comprovação de quitação do Seguro ou da culpa do condutor.
No caso de inadimplência, só o proprietário do veículo não é indenizado.
l Indeniza todas as vítimas, independentemente da identificação do veículo e da quantidade de
acidentes causados pelo mesmo veículo.
l Admite que a solicitação de indenização por Morte e Reembolso de Despesas Médicas e
Hospitalares (DAMS) seja feita até 3 anos após o registro do acidente. No caso de Invalidez
Permanente, o prazo de 3 anos é contado a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral.
l Custeia parte da manutenção da Saúde Pública e da Política Nacional de Trânsito.
l Vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

		

Eventos sem cobertura

		

l Acidentes com trens, barcos, bicicletas e aeronaves e qualquer outro tipo de veículo que não
esteja obrigado ao registro no Detran.
l Danos materiais causados por colisão, roubo ou furto de veículos.
l Acidentes ocorridos fora do território nacional.
l Acidentes não decorrentes de trânsito.
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O consórcio DPVAT
Para aprimorar o Seguro DPVAT, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), por meio da
Resolução n° 154/2006, determinou a constituição de dois Consórcios, a serem administrados por uma
seguradora especializada, na qualidade de líder. Para atender a essa exigência, foi criada, em 2007, a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., formada por seguradoras autorizadas a operar no
mercado nacional, responsável pela administração do DPVAT e pelo pagamento das indenizações.
A Seguradora Líder-DPVAT entrou em operação em 2008 e passou a representá-las nas esferas
administrativa e judicial, o que resultou em mais unidade e responsabilidade na centralização de
ações, facilitando o acesso da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e, por consequência, a
fiscalização das operações do Consórcio. Este modelo está em conformidade com modernas práticas
de governança e permitiu agilizar o atendimento à população, por meio de uma extensa rede.

57

79

seguradoras
consorciadas

seguradoras
acionistas

Posição em dezembro de 2017

Posição em dezembro de 2017

Pontos de Atendimento - Evolução
Abrangência e capilaridade dos locais para dar entrada no Seguro DPVAT

2008
		

		

		

2017

Sincors

321
7.411
144
58
63
86

Fenacor

–

Seguradoras
Correios *
Corretores Parceiros
Detrans
Procons e Ministério Público

8.083

Total

* Os primeiros convênios com os Correios foram firmados em 2011.
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Mais solidez
e transparência
A criação da Seguradora Líder-DPVAT garantiu mais solidez à operação e mais transparência
à gestão dos recursos arrecadados, em prestações de contas regulares e públicas, facilitando,
ainda, os procedimentos de fiscalização e o relacionamento com as demais esferas de governo
envolvidas direta e indiretamente na operação do Seguro DPVAT.
Até 2015, havia dois Consórcios do Seguro DPVAT, sendo um deles composto pelas categorias
1, 2, 9 e 10 e outro pelas categorias 3 e 4. A unificação dos Consórcios, com a inclusão da
categoria 8 (ciclomotores), ocorrida no primeiro dia útil de 2016, foi um passo importante para o
aprimoramento da gestão dos recursos arrecadados.

Tabela em vigor - 2017
Veículo
Categoria
		

Opção de
pagamento*

Valor a
pagar - R$

Automóveis e caminhonetas particulares
e oficiais, missões diplomáticas, corpo
consular e órgão internacional

1

Somente à vista

68,10

Táxis, carros de aluguel e veículos de
aprendizagem

2

Somente à vista

68,10

Ônibus, micro-ônibus e lotação com
cobrança de frete (urbanos, interurbanos,
rurais e interestaduais)

3

À vista ou parcelado

Micro-ônibus com cobrança de frete mas
com lotação não superior a 10 passageiros
e Ônibus, micro-ônibus e lotações sem
cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos,
Rurais e Interestaduais)

4

Somente à vista

Ciclomotores

8

Somente à vista

Motocicletas, motonetas e similares

9

Somente à vista

Caminhões, caminhonetas tipo “pick-up”
de até 1.500 Kg de carga, máquinas de
terraplanagem e equipamentos móveis em
geral (quando licenciados) e outros veículos

10

Somente à vista

Isento (seguro deve ser pago pelo
veículo tracionador)

Reboque e semirreboque
* Valor mínimo por parcela é de R$ 70 (Art.32 da Res.CNSP 273/2012)
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251,33 à
vista ou
3x de 85,61
157,42

86,38
185,50

71,08

A arrecadação do
seguro obrigatório
O processo de arrecadação do Seguro DPVAT é complexo, pois envolve agentes do Setor Público
e privado em 26 estados e no Distrito Federal. A interação com todos os Departamentos Estaduais
de Trânsito (Detrans) e a adequação da arrecadação ao processo de licenciamento de cada Unidade
da Federação requer constante aprimoramento da infraestrutura de cobrança, de tecnologia e de
controles sobre a adimplência dos proprietários de veículos. No ano de 2017, segundo o Denatran,
a frota brasileira cresceu 3,39% em comparação a 2016. A inadimplência é analisada em relação à
frota registrada no período, o que não reflete a quantidade exata de veículos em circulação, devido a
pendências de atualização de cadastro nas bases de dados dos Detrans.
l Tarifas dos prêmios (redução de 37%, em 2017).
l Crescimento da frota nacional de veículos Denatran  + 3,39% (nov 2017/nov 2016)*.
l Crescimento na quantidade de bilhetes  + 2,26% (2017/2016).
l SMS para inadimplentes  Incremento de R$ 42 milhões em prêmios, com investimento de
R$ 128 mil.
l Continuidade de cobranças de ressarcimentos de indenizações pagas.

* A última apuração da frota Denatran ocorreu em novembro de 2017.
Arrecadação - frota pagante/frota oficial
Categorias Tarifárias
		

Automóvel
Ônibus, Micro-Ônibus e Van
Ciclomotor
Motocicleta
Caminhão e Pick’up
Total

Frota oficial
% de bilhetes Bilhetes processados
% de frota Frota pagante
dez/2016		
até dez/2016 		 x frota oficial

54.350.741
984.847
338.470
24.964.257
10.880.268
91.518.583

59,4%
1,1%
0,4%
27,3%
11,9%
100%

39.345.129
691.904
155.882
13.452.965
8.286.833
61.932.713

63,5%
1,1%
0,3%
21,7%
13,4%
100%

72%
70%
46%
54%
76%
68%

		
Categorias Tarifárias
		

Frota oficial
% de bilhetes Bilhetes processados
% de frota Frota pagante
nov/2017		
até dez/2017		 x frota oficial

Automóvel
55.960.186
Ônibus, Micro-Ônibus e Van 1.000.877
Ciclomotor
368.673
Motocicleta
25.713.467
Caminhão e Pick’up
11.282.711
Total
94.325.914

59,3%
1,1%
0,4%
27,3%
12,0%
100%
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40.288.007
701.366
158.187
13.643.926
8.539.040
63.330.526

63,6%
1,1%
0,2%
21,5%
13,5%
100%

72%
70%
43%
53%
76%
67%

Em 2017

R$ 5,9 bilhões
de arrecadação bruta

O Seguro DPVAT é de contratação anual obrigatória por todos os proprietários de veículos
automotores de via terrestre sujeitos a registro e licenciamento. O vencimento do Seguro
DPVAT se dá junto com a cota única do IPVA e a sua quitação é condição prévia para realizar o
licenciamento do veículo.

2017		
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta
Repasses à União obrigatórios por lei:
Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN
Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes
Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Despesas de Corretagem (Resolução CNSP 342/2016)
Despesas Administrativas e Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas com PIS e COFINS
Resultado Operacional
Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuições

R$ milhões
5.929,7
(2.965,3)
(2.668,8)
(296,5)
2.964,4
(2.457,5)
(497,6)
(35,0)
(246,5)
(70,9)
(343,1)
461,2
(53,1)
65,0

%
100,0%
-50,0%
-45,0%
-5,0%
50,0%
-41,4%
-8,4%
-0,6%
-4,2%
-1,2%
-5,8%
7,8%
-0,9%
1,1%

2016		
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta
Repasses à União, obrigatórios por lei:
Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Departamento Nacional de Trânsito - Denatran
Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes
Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Despesas de Corretagem (Resolução CNSP 332/2015)
Despesas Administrativas e Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas com PIS e COFINS
Resultado Operacional
Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuições

8

R$ milhões
8.693,0
(4.347,3)
(3.912,6)
(434,7)
4.345,7
(2.455,6)
(1.374,5)
(60,9)
(278,1)
(134,9)
41,7
131,3
(77,9)
95,1

%
100,0%
-50,0%
-45,0%
-5,0%
50,0%
-28,2%
-15,8%
-0,7%
-3,2%
-1,6%
0,5%
1,5%
-0,9%
1,1%

Benefícios diretos
e indiretos para
a população
Do valor total arrecadado pelo Seguro DPVAT, 45% são repassados ao Fundo Nacional de
Saúde (FNS) e destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para custear a assistência a vítimas
de acidentes de trânsito. Outros 5% vão para o Denatran, para desenvolvimento de programas de
prevenção de acidentes e educação para o trânsito. As parcelas que cabem ao Fundo Nacional
de Saúde e ao Denatran são repassadas diretamente pelas instituições arrecadadoras e não
passam pelo caixa da Seguradora Líder-DPVAT.

Em
2017

R$
R$

2,6 bilhões para o SUS
296,5 milhões para o Denatran

Repasses SUS e Denatran
		
Ano

SUS (45%) em R$

Denatran (5%) em R$

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

525.624.134,78
526.675.522,55
561.445.510,38
643.527.179,57
648.772.673,85
705.420.834,47
879.029.282,26
1.311.118.561,84
1.675.250.037,47
2.090.894.390,42
2.434.553.148,91
2.609.284.135,90
3.018.374.141,07
3.215.083.241,28
3.614.007.329,78
3.811.062.388,65
3.894.782.074,56
3.912.595.116,91
2.668.778.632,12

56.776.245,40
58.529.727,72
62.408.127,36
68.169.130,27
72.085.586,19
78.388.328,77
97.669.926,11
145.679.852,53
186.138.914,76
232.321.731,14
270.505.981,08
289.920.530,46
335.374.943,01
357.231.497,18
401.556.476,00
423.451.500,82
432.753.686,19
434.732.927,26
296.530.976,07
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Quem determina o valor
do Seguro DPVAT ?
A fixação dos valores do prêmio do Seguro DPVAT é de competência exclusiva do Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), feita com base em estudos da Superintendência de Seguros Privados (Susep),
a partir de regulamentação específica. O valor das indenizações é regido pela Lei nº 11.482/2007, que
alterou a Lei nº 6.194/1974, ocasião em que foi estabelecido o prazo máximo de 30 dias para pagamento
de indenização a vítimas de acidentes de trânsito – a contar da data da apresentação dos documentos
que comprovam o direito à indenização – cujos valores não são atualizados há 10 anos. O prêmio do
Seguro DPVAT, por sua vez, sem reajuste desde 2013, teve, em 2017, uma redução significativa, de
37%, com forte impacto nas operações.

Pagamento de indenizações
O pagamento de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito é centralizado pela Seguradora
Líder-DPVAT, responsável pela constituição das provisões técnicas destinadas a garantir a solvência da
operação. É importante ressaltar que, quando se tornou operacional, em 2008, a Seguradora assumiu
todos os passivos judiciais existentes até então, sendo obrigada a honrar esses compromissos e também
a constituir provisão específica para sinistros não comunicados, em razão de a garantia de indenizações
se estender por até 3 anos a partir da ocorrência.

O Seguro DPVAT oferece três tipos de coberturas*
l
l
l

Morte: indenização de R$ 13.500,00 por vítima;
Invalidez Permanente: indenização de até R$ 13.500,00 por vítima;
Despesas Médicas e Suplementares (DAMS): reembolso de despesas
de até R$ 2.700,00 por vítima.
* Lei n° 11.482/2007

Ativos garantidores
A carteira dos ativos garantidores da operação do Seguro DPVAT é formada, atualmente, por
fundos de investimentos exclusivos (o Consórcio DPVAT é o único cotista), com classificação
Anbima-Renda Fixa, 100% constituídos por títulos públicos federais. A custódia e a controladoria
dos ativos e das cotas são centralizadas.
Na qualidade de administradora do Consórcio, a Seguradora Líder-DPVAT é responsável pela
Política de Investimentos e pelos mandatos dos fundos, que determinam os limites de risco, o
percentual de alocação e as regras de movimentação de recursos, considerando a meritocracia
por performance.
O monitoramento do desempenho da carteira de ativos é feito, mensalmente, por um Comitê
de Investimentos, cuja função inclui formular as referidas regras, propor ações e estratégias,
sempre sujeitas à aprovação do Conselho de Administração.
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Evolução da quantidade
de sinistros
Natureza
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Morte
57.116 53.052 50.780 58.134 60.752 54.767
52.226
42.501 33.547
Invalidez
89.474 118.021 151.558 239.738 352.495 444.206 595.693 515.751 346.060
DAMS
125.413 85.399 50.013 68.484 94.668 134.872 115.446
94.097 54.639
Sinistros Pagos
272.003 256.472 252.351 366.356 507.915 633.845 763.365 652.349 434.246
										
Sinistros Avisados 464.083 421.318 418.599 502.775 660.672 839.891 1.129.151 1.064.056 755.936

2017
41.151
284.191
58.651
383.993
668.593

Indenizações pagas por natureza /tipo de vítima dez/2017
Vítima
Motorista
Pedestre
Passageiro
Total

Morte
22.897
10.851
7.403
41.151

Invalidez
166.402
78.050
39.739
284.191

DAMS
39.205
9.849
9.597
58.651

Total
228.504
98.750
56.739
383.993

DAMS
36.758
8.638
9.243
54.639

Total
246.455
124.131
63.660
434.246

Indenizações pagas por natureza /tipo de vítima dez/2016
Vítima
Motorista
Pedestre
Passageiro
Total

Morte
18.585
8.662
6.300
33.547

Invalidez
191.112
106.831
48.117
346.060
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Perfil das vítimas 2017
Total de indenizações - MORTE/INVALIDEZ PERMANENTE/DAMS
Distribuição das
indenizações por gênero

Indenizações pagas por
faixa etária/todos os veículos

2017

2017

75% 25%
homens

4,5% 17.323
21,6% 83.051

mulheres

20,6%

79.080
27%

103.532

21,6% 82.888
3,7% 14.285
Total: 383.993 = 100%

1% 3.834

Total de indenizações - MORTE
Indenizações pagas por
faixa etária/todos os veículos

Distribuição das
indenizações por gênero

2017

2017

82% 18%
homens

11,4% 4.680
24,6% 10.119

mulheres

17,9% 7.354
21,8%

8.966

19% 7.807
3,6% 1.473
Total: 41.151 = 10,7 %

1,8% 752
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Total de indenizações - INVALIDEZ PERMANENTE
Distribuição das
indenizações por gênero

Indenizações pagas por
faixa etária/todos os veículos

2017

2017

76% 24%
homens

3,4% 9.540
20,8% 59.077

mulheres

20,9% 59.276
27,7% 78.611
22,4% 63.575
4% 11.329
1% 2.783

Total: 284.191 = 74,0%

Total de indenizações - DAMS
Distribuição das
indenizações por gênero

Indenizações pagas por
faixa etária/todos os veículos

2017

2017

67% 33%
homens

5,3% 3.103
23,6 %

mulheres

21,2 %

13.855
12.450

27,2%
19,6%
2,5% 1.483
Total: 58.651 = 15,3%

0,5% 299
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15.955

11.506

383.993

Sinistros
pagos em 2017

% da Frota

285.662 motocicletas 74,4%

27,3%

71.760 automóveis 18,7%

59,3%
12,0%

13.165 caminhões e pick-ups 3,4%

1,1%

6.973 ônibus/micro-ônibus/vans 1,8%

0,4%

6.433 ciclomotores 1,7%

Sinistros Pagos x Frota - jan/nov 2017

Por Regiões/Todos os veículos
46.160.157

Total Brasil

383.993
Frota 94.325.914*
Sinistros pagos

18.377.587
16.308.011

8.590.581
4.889.578

111.401

Sudeste

49% da frota

74.025

Sul

20% da frota

122.468

Nordeste

17% da frota

*Volume total da frota até novembro de 2017

40.612

Centro-Oeste
9% da frota

Frota

14

35.487

Norte

5% da frota

Sinistros pagos

Proteção contra fraudes,
para atender a quem precisa
É atribuição da Seguradora Líder-DPVAT criar instrumentos para proteção do Seguro DPVAT
contra fraudadores, procurando garantir que esse importante benefício continue atendendo a quem
de fato precisa. Na busca por ganhos de eficiência no pagamento de indenizações, para pagar certo
a quem é de direito, a Seguradora, por meio da atuação da sua Superintendência de Combate à
Fraude, identificou 17.550 tentativas de fraude em 2017, que caíram na malha fina de controles,
agora ainda mais rigorosos, gerando economia de R$ 222,9 milhões em indenizações que poderiam
ter sido pagas indevidamente. Somando esses recursos àqueles decorrentes de negativas técnicas
e ações judiciais ganhas (por julgamento do mérito), a Seguradora deixou de pagar indenizações que,
se consumadas, entrariam para as estatísticas de fraude, elevando as perdas a R$ 994,1 milhões. As
auditorias são conduzidas em conjunto com a Gerência Jurídica Criminal e o suporte de outras áreas.
A atuação firme da Seguradora tem garantido efetividade no combate a fraudes: em 2017, houve
redução expressiva, de 58,24%, conforme demonstra a tabela abaixo.

O aprimoramento de controles impediu,
no período, perdas da ordem de

R$ 994,1 milhões
Indenizações não pagas
2014

(em R$ mill)

2015

2016

2017

Motivo
Quantidade Est. de valor
Quantidade Est. de valor
Quantidade Est. de valor
Quantidade Est. de valor
		 não pago		 não pago		 não pago		 não pago
Negativa Técnica
Fraudes ADM+JUD

114.018
7.076

R$ 389,9
R$ 56,8

133.386
7.124

R$ 441,5
R$ 82,9

72.059
9.493

R$ 233,0
R$ 120,2

59.387 R$ 209,9
17.550 R$ 222,9

Ações Judiciais Ganhas
51.340 R$ 283,2
75.601 R$ 399,6
90.475 R$ 417,3
98.501 R$ 561,4
Total
172.434 R$ 729,9
216.111 R$ 924,0
172.027 R$ 770,5
175.438 R$ 994,1
								
S/Sinistros Avisados
1.129.151 15,50%
1.064.056
20,30%
755.936 22,80%
668.593 26,24%
S/Sinistros Pagos
763.365 22,60%
652.349
33,10%
434.246 39,60%
383.993 45,69%
Pagamento de Indenizações
R$ 3.004,90
24,2% R$ 2.497,50
37,00% R$ 1.710,40
45,00% R$ 1.707,12 58,24%
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Mudanças
expressivas
em 2017
A Seguradora Líder-DPVAT adotou uma série de procedimentos para afastar a possibilidade de
existência de efeitos relevantes não registrados nas suas demonstrações financeiras e fortalecer
seus controles internos, reduzindo o risco de fraudes contra o Seguro DPVAT.

Governança
l Contratação de consultoria especializada para análise das transações, atribuições e funções dos
diretores e funcionários da Seguradora Líder-DPVAT nos últimos anos.
l Contratação de novos executivos de mercado para atuarem como administradores da empresa.
A diretoria executiva da Seguradora foi toda substituída, em processo iniciado em dezembro de
2016 e concluído em fevereiro de 2017.

Controles
l Monitoramento contínuo, por meio de ferramentas de filtros sistêmicos de ocorrências suspeitas,
visando a evitar pagamentos indevidos originados por tentativas de fraudes e ações criminosas.
l Aperfeiçoamento do novo sistema de acompanhamento processual, implantado em 2015.
Dotado de “inteligência própria”, o sistema é capaz de verificar duplicidades eventualmente
cadastradas, desde o pré-cadastro da ação (momento em que ela chega à Seguradora
Líder-DPVAT); no complemento de cadastro (quando a ação é qualificada e classificada); na
regulação do sinistro judicial (ocasião em que é atestado se aquele sinistro é mesmo relativo
àquela vítima); até o momento do pagamento final, em caso de condenação.
l Implementação de funcionalidade que impede o cadastramento de sinistros por Empresas
Reguladoras não consorciadas, inibindo, assim, a captação indevida de sinistros.
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Medidas para evitar ilícitos
nos avisos e na regulação
de sinistros (desde 2014*)
l Centralização da distribuição dos pedidos de indenização para a regulação considerando os
canais de recepção: Seguradoras, Sincors, Correios e Corretor Parceiro.
l Obrigatoriedade de apresentação de declaração assinada do proprietário do veículo, com firma
reconhecida, nos casos de invalidez e/ou DAMS, quando o condutor não é o proprietário.
l Implementação de regra sistêmica para que o cadastramento de sinistros somente seja realizado
no Estado da ocorrência do acidente ou de residência da vítima.
l Implantação da regra de pagamento do Reembolso de Custos Operacionais de Recepção somente
quando houver pagamento à vítima mediante o crédito em conta.
l Exigência de depoimento pessoal do acidentado nos casos de invalidez permanente e/ou de
reembolso de despesas médico-hospitalares; realização de perícia médica em todas as ações
judiciais que envolvam o Seguro DPVAT, ou em todas as situações de sinistros não judiciais com
suspeitas de fraude.
l Contratação de empresa de consultoria com reconhecida expertise para conduzir o processo
de seleção de novos escritórios de advocacia interessados em prestar serviços à Seguradora
Líder-DPVAT na área do contencioso civil, de forma regional.
l Contratação de empresa de consultoria para conduzir o processo de seleção de empresas
de perícias médicas, com definição de requisitos mínimos para a prestação de serviços, que
resultou na contratação de oito novas empresas.
l Unificação das empresas de perícias médicas para regulação dos pedidos de indenizações nas
esferas administrativas e judiciais.
l Exigência de homologação judicial para pagamentos de indenização por acordo.
* O processo de aperfeiçoamento dos controles, iniciado em 2014, e intensificado nos anos
seguintes, visando a evitar fraudes, promoveu redução nas indenizações pagas em relação aos
sinistros avisados.

17

Iniciativas em curso para o
combate a fraudes
1

Aproximação com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança
Pública (SSP-DF) e a Polícia Civil (DF), visando à realização de convênio para permitir
o recebimento eletrônico dos Boletins de Ocorrência relativos a acidentes de trânsito
ocorridos na Região. A iniciativa, como projeto piloto, tem por objetivo permitir que a
Seguradora Líder-DPVAT faça contato direto com as vítimas, reduzindo a judicialização e
evitando interferências indevidas de terceiros.

2

Força-tarefa permanente no Ministério Público para combate a fraudes no Seguro DPVAT.

3

Estudo para realização de convênio com o Denatran, para qualificar a base de dados de
veículos (eliminando inativos e duplicados).

4

Utilização de tecnologias de ponta para identificar, de forma rápida e eficaz, a existência
de comportamentos suspeitos relativos a pedidos de indenizações.

Resultados
Ao longo de 2017, a Seguradora Líder-DPVAT barrou tentativas de fraude
correspondentes a quase metade (44,8%) de todas as fraudes evitadas no
período de 2008 (data de sua criação) a 2016.

		
17.550 fraudes evitadas
2017
			 R$ 222,9 milhões economizados
		
2008 a 39.138 fraudes evitadas
2016
			
R$ 403,5 milhões economizados
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Ações Judiciais - 2017
Estoque

Novas

Liquidadas

401.591 168.844 183.371
Ações liquidadas
		
Quantidade
Acordos
32.897
Ganhas
98.501
Perda
39.010
Processos com
mais de um motivo
5.823

Valor pedido (R$) Valor pago (R$)
608.093.036,08 98.460.795,08
2.199.109.290,1
7.811.451,70
1.043.948.166,42 287.160.768,24

Total

176.231

Economia (R$)
509.632.241,00
2.191.297.838,40
756.787.398,18

%
83,81%
99,64%
72,49%

12.638.674,56

117.887.938,75

90,32%

3.981.677.105,91 406.071.689,58

3.575.605.416,33

89,80%

130.526.613,31

Ações ganhas sobre o total
de ações liquidadas (em %)
100.000

75.601
35%

80.000

40.000
20.000

98.501
56%*

51.340
26%

45.116 47.578
33%
31%

60.000

90.475
42%

40.804
23%

29.327
24%

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

* Em 2017, em 56% das ações ganhas, os Tribunais concordaram com as teses
da Seguradora Líder-DPVAT em relação às negativas de indenização.
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Outras iniciativas
de gestão
1

Ao longo do ano, foram iniciados 157 projetos, com destaque para aqueles relacionados
a Controles Internos e Compliance; e Prevenção e Combate a Fraudes.

2

Encontra-se em análise a contratação de consultoria internacional, para avaliação
estrutural do modelo do Seguro DPVAT, a fim de propor seu aprimoramento.

3

Proposta à Susep para adequação da dotação da Despesa Administrativa, após a redução do
prêmio do Seguro DPVAT em 37%.

4

Projeto RECOMEÇO – para reinserção de acidentados no mercado de trabalho – Cota PNE
(Pessoas com Necessidades Especiais).

Portal da Integridade
Pela natureza social do Seguro DPVAT, é fundamental que a Seguradora Líder-DPVAT preste
contas à sociedade quanto a suas iniciativas e resultados.
Em linha com o compromisso de gerir os recursos do Seguro DPVAT com rigor e transparência,
oferecendo um serviço de excelência, a Seguradora Líder-DPVAT inaugurou, em 2017, o Portal da
Integridade (www.seguradoralider.com.br/portaldaintegridade).
A criação do novo canal permite ampliar o diálogo com toda a sociedade e reforça o alto grau
de respeito às regras de Compliance em vigor. Pelo portal, qualquer cidadão tem acesso irrestrito a
informações e dados da Seguradora, em linguagem clara e objetiva.

Canais de atendimento
A Seguradora Líder-DPVAT mantém uma ampla estrutura de relacionamento dedicada ao
cidadão. Além do atendimento presencial e telefônico, dúvidas podem ser esclarecidas em
outros canais, como site, e-mail, chat e redes sociais. O intuito é oferecer a toda a população
orientações sobre como dar entrada no pedido de indenização e acompanhar o processo, bem
como informar como pagar o Seguro DPVAT.
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Mitos e
Realidade
MITO: O modelo de gestão do Seguro DPVAT instituiu um monopólio privado no país.
REALIDADE: O sistema de gestão do Seguro DPVAT não é um monopólio. Até porque qualquer
seguradora autorizada a operar no país, no segmento de seguros de danos e/ou pessoas, pode
aderir ao Consórcio. Trata-se de um modelo de administração centralizada, que garante atendimento
adequado e agilidade no pagamento de indenizações a vítimas de acidentes de trânsito, facilitando
seu controle, acompanhamento e fiscalização. Sua implantação reduziu a inadimplência, elevou o
número de pontos de atendimento em todo o país, reduziu as despesas administrativas, padronizou
as operações em âmbito nacional, unificou a vigência de todos os Seguros e vem garantindo o
cumprimento da finalidade social do Seguro DPVAT.

MITO: O modelo de livre escolha, com venda de seguros intermediada por corretores, é o mais
adequado.

REALIDADE: O modelo de livre escolha já foi adotado anteriormente, sem sucesso, devido ao

elevado nível de inadimplência, que, na prática, desconstrói a finalidade social e o caráter universal
do Seguro DPVAT. No período em que vigorou – de 1974, data de criação do DPVAT, até 1986 – a
inadimplência alcançou mais de 60%, praticamente inviabilizando o Seguro. Trata-se do mesmo
modelo já utilizado para embarcações (DPEM), que não cumpria a finalidade de amparar vítimas de
acidentes causados pelo trânsito dessas embarcações, em razão da sua baixa adesão, e que, agora,
sequer é comercializado pelo mercado.

MITO: O modelo atual só eleva o lucro da Seguradora Líder-DPVAT, de seus acionistas e das
seguradoras consorciadas.

REALIDADE: O lucro da Seguradora Líder-DPVAT está limitado a 2% do valor arrecadado, sujeito,
ainda, à incidência de Imposto de Renda e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (da ordem de 45%),
sendo qualquer recurso excedente revertido para as provisões de sinistros comunicados ou não
avisados. Cabe destacar que a carga tributária incidente sobre as operações do Consórcio, em 2017,
foi da ordem de R$ 70,9 milhões em PIS e Cofins.
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MITO: A Seguradora Líder-DPVAT não é eficiente no controle das Despesas Administrativas.
REALIDADE: Pelo contrário: a operação consorciada, em relação ao modelo anterior, reduziu
custos administrativos, em razão dos ganhos de escala e do aprimoramento de controles. Todos os
contratos com fornecedores e prestadores de serviço foram revistos em 2017 – visando à redução
de despesas, ganhos de eficiência e controle – e agora são administrados de maneira centralizada,
em uma unidade criada especialmente para este fim. A variação do IPCA, no período entre janeiro de
2008 e dezembro de 2017, atingiu 79,98%, sendo que o valor anual das Despesas Administrativas
(DA), no mesmo período, acumulou variação de 9,75%, não havendo, portanto, crescimento real
do valor da DA, mas redução. Vale dizer, ainda, que a operação do Seguro DPVAT cresceu significativamente até 2017: o volume de bilhetes pagos saltou de 39,8 milhões para 63,3 milhões; e a
quantidade de sinistros avisados avançou de 464 mil para 669 mil.
Exemplos de algumas ações:
Distribuição centralizada e aleatória dos processos de regulação de sinistros entre as
seguradoras, impossibilitando a sua manipulação por intermediários.
l Realização de perícias médicas em quase todos os processos que envolvem a cobertura de
invalidez permanente.
l Ampliação substancial do número de processos submetidos à verificação de fraudes.
l Reestruturação da área técnica de combate a fraudes, por meio do reforço da equipe e da
adoção de novos recursos tecnológios e materiais, entre outras medidas já implementadas
ou em curso.
l Gestões para a celebração de convênio com o Denatran para utilização e troca de bases
de dados.
l

MITO: As elevadas Despesas Administrativas do Consórcio DPVAT, incluindo aquelas
decorrentes de processos judiciais e de fraudes, oneram o valor do Seguro DPVAT.
REALIDADE: A Seguradora Líder-DPVAT, quando foi criada, em 2008, assumiu todos os

passivos judiciais existentes até então, e vem honrando esses compromissos. A Seguradora
herdou cerca de 33,4 mil processos judiciais de indenização, cujos valores, em razão da
legislação da época, eram muito superiores aos atuais, chegando a 40 salários mínimos. No
momento, existe um estoque de 15.982 ações ativas cujo valor de indenização tem como
referência os 40 salários mínimos de indenização (31/12/2017).
O valor do prêmio do Seguro DPVAT, fixado pelo CNSP, historicamente tem ficado abaixo da
variação da inflação oficial e não houve reajuste no valor do prêmio desde 2013. Pelo contrário: em 2017, esse valor foi reduzido em 37%. De 2014 a 2017, os valores despendidos com
indenizações de sinistros, nas esferas administrativas e judiciais, caíram de R$ 3,005 bilhões
para R$ 1,707 bilhão.
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MITO: A gestão dos recursos das provisões técnicas, sob a responsabilidade da Seguradora
Líder-DPVAT, não é transparente.

REALIDADE: Os números relativos à operação do Seguro DPVAT são apresentados à
sociedade periodicamente, por meio das demonstrações financeiras, disponíveis no Portal
da Integridade, inaugurado em 2017, e regularmente publicadas em jornal de circulação
nacional, cuja fidedignidade é atestada por auditoria externa, realizada por empresa de
atuação global e reconhecimento internacional.
As provisões técnicas constituídas são aplicadas integralmente em títulos públicos federais
e alcançaram valor expressivo em 2017, atingindo os R$ 8,46 bilhões, garantindo um nível
de solvência compatível com os parâmetros técnicos exigidos. A aplicação desses recursos
garantidores é acompanhada e ajustada por comitê especializado, cuja estratégia tem se
mostrado acertada por conjugar elevada rentabilidade com baixo risco.

MITO:

A sociedade é contra o modelo atual de gestão do Seguro DPVAT, especialmente em
razão das inúmeras fraudes do sistema.

REALIDADE: A diretoria da Seguradora Líder-DPVAT reconhece a existência de algum
descontentamento por parte de setores da sociedade e tem convicção de que pode efetuar
melhorias no modelo atual que, inclusive, estão sendo promovidas no âmbito da governança,
dos controles internos e da gestão de riscos, o que inclui a modernização dos sistemas de
Tecnologia da Informação, bem como nas regras referentes à contabilização, à metodologia
de distribuição de lucros às consorciadas, e outras situações.
Em 2017, foi criada uma diretoria específica de Controles Internos, Compliance, Gestão de
Riscos e Tecnologia da Informação, encarregada, também, de questões relativas ao combate
a fraudes.
A Seguradora Líder-DPVAT entende que não é interesse da sociedade, nem mesmo da ampla
maioria das seguradoras em operação no país, abolir um modelo que cumpre as finalidades
sociais para as quais foi criado, com rápida indenização às vítimas de acidente de trânsito;
manutenção de um prêmio de baixo valor a ser pago pelos proprietários de veículos, mediante
sistema eficiente de arrecadação; e a expressiva contribuição financeira que a manutenção do
seguro obrigatório representa para a União.
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Normas
relevantes
Decreto-Lei nº 73/66

Institui, em seu artigo 20, diversos seguros de contratação
obrigatória, entre eles o Seguro de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre e por Embarcações,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Lei nº 6.194/74

Criou o Seguro DPVAT, Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Via Terrestre ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

Resolução CNSP
nº 11/85

Autorizou a inclusão do Seguro DPVAT no DUT – Documento
Único de Trânsito.

Resolução CONTRAN
nº 664/86

Incluiu o Seguro DPVAT como parte integrante do processo anual
de licenciamento de veículos automotores de via terrestre.

Resolução CNSP nº 06/86

Criou o convênio DPVAT, ficando a sua administração a cargo
da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização – Fenaseg.

Lei nº 8.441/92

Alterou dispositivos da Lei nº 6.194/74, tornando obrigatória a
indenização do Seguro DPVAT, ainda que o acidente tenha sido
causado por veículo não identificado, com seguro não realizado
ou vencido.

Resolução CNSP
nº 109/2004

Alterou e consolidou as normas disciplinadoras do Seguro DPVAT,
autorizando a inclusão dos veículos de transporte coletivo de
passageiros no Convênio DPVAT.

Resolução CNSP
nº 153/2006

Dispõe sobre a constituição das provisões técnicas do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou
não – Seguro DPVAT.

Resolução CNSP nº 154/06

Dispõe sobre a transformação dos Convênios DPVAT em Consórcios,
a serem administrados por uma seguradora líder, a partir de partir de
01/01/2008.
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Lei nº 11.482/07

Portaria SUSEP
nº 2.797 de 4/12/2007

Alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11º da Lei nº 6.194/74, sendo as
principais mudanças introduzidas:
l Valores de indenização em reais (ratificação).
l Prazo para pagamento ampliado de 15 para até 30 dias
(atraso sujeito a juros e correção).
l Pagamento da indenização baseado no valor vigente na
data do acidente.
l Pagamento em conta poupança (inclusão).
l Cônjuge e herdeiros dividindo a indenização por morte
(Art. 792 – Código Civil).
A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
exerce a função de entidade líder do Consórcio.

Lei nº 11.945/09

Previsão expressa de Invalidez Permanente Parcial, com inclusão de tabela específica para graduação da Invalidez
Permanente Parcial do Seguro DPVAT; e proibição da cessão de
direitos na cobertura da DAMS.

Resolução CNSP
nº 266/2012

Parcelamento do prêmio do Seguro DPVAT.

Resolução CNSP
nº 332/2015

Alterou e consolidou as normas do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro
DPVAT (inclusão da categoria 8, Unificação dos Consórcios).

Resolução CNSP
nº 342/2016

Reduz os valores dos prêmios tarifários do Seguro DPVAT.

Resoluções Contran
nº 712 , de 25/10/2017; e
nº 720, de 07/12/2017
Resolução CNSP
nº 351 de 20/12/2017

Instituem o CRV eletrônico (CRV-e) e o CRLV-e, respectivamente.
CRV - Certificado de Registro de Veículos
CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos

Reduz os valores dos prêmios tarifários do Seguro DPVAT.
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Missão
Administrar com eficiência e transparência o seguro obrigatório de acidentes de
trânsito, propiciando à população o conhecimento pleno e o acesso facilitado
aos seus benefícios.

Visão
Ser reconhecida pela excelência e transparência na administração do seguro de
acidentes de trânsito.

Valores
l ÉTICA

l TRANSPARÊNCIA

l SUSTENTABILIDADE

l SIMPLICIDADE

l COMPROMETIMENTO

l MERITOCRACIA

Gestão do Seguro DPVAT
Arrecadação

Repasses
FNS/Denatran

Provisões Técnicas

Despesas
Administrativas

Pagamento
de indenizações
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Seguro
DPVAT

Uma conquista,
um direito
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