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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ABRIL DE 2020
A Administração do Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas
Transportadas ou não - Seguro DPVAT, para as Categorias 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 (“Consórcio
do Seguro DPVAT”) submete à apreciação das seguradoras consorciadas, à
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Sociedade, o Relatório da
Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras intermediárias, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes, do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
e do Parecer do Conselho Fiscal, relativos aos períodos findos em 30 de abril de 2020 e de
2019.
DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
É com satisfação que, em seguida a este relatório, a Administração apresenta as primeiras
Demonstrações Financeiras Consolidadas do Consórcio do Seguro DPVAT, devidamente
auditadas, conforme requerido pela resolução CNSP nº 377, de 2019.
As Demonstrações Financeiras consolidadas e auditadas são, portanto, uma grande
conquista. Fornecem, de forma transparente, mediante as posições patrimonial, financeira
e econômica do Consórcio do Seguro DPVAT, uma rigorosa prestação de contas e uma
gama de informações úteis a toda a sociedade brasileira, beneficiária desse importante
seguro social.
HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
O seguro de acidente de trânsito brasileiro surgiu em 1974 e, desde então, passou por
alguns modelos de gestão, até que, em 2007, por força da Resolução CNSP nº 154, de
2006, foi construído um modelo de consórcio, com uma seguradora líder para centralizar as
operações do que passou a ser chamado de Seguro DPVAT.
Esse modelo permitiu unidade à gestão, maior agilidade no atendimento à população, o
compartilhamento do risco com mais de 210 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE
de julho de 2019, e o financiamento das coberturas através do pagamento do seguro de
mais de 65 milhões de veículos. O modelo atual também permite a adoção de políticas
uniformes de combate às fraudes, propiciando que todos os processos sejam checados e
submetidos a técnicas modernas de verificação, como já vem fazendo a Seguradora Líder
nos últimos tempos.
O Seguro DPVAT possui características únicas no mercado segurador como, por exemplo:


O prêmio é pago pelos proprietários de veículos automotores, com os valores
variando de acordo com cada uma das sete categorias de veículos. As indenizações,
no entanto, podem ser solicitadas por todas as pessoas vítimas de acidentes de
trânsito, sejam proprietários ou não de veículos, sem obrigatoriedade de verificação
de responsabilidade ou culpa pelo acidente;
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O seguro é inclusivo, universal e beneficia, particularmente, a população de baixa
renda, sabidamente impossibilitada de acesso a outros mecanismos de proteção,
como planos de saúde privados e coberturas de responsabilidade civil dos seguros
tradicionais de veículos automotores;



Possui contratação anual obrigatória por todos os proprietários de veículos
automotores de via terrestre sujeitos a registro e licenciamento. O pagamento deve
ser feito no vencimento da cota única, ou primeira parcela do IPVA, e a quitação é
condição prévia para realizar o licenciamento do veículo;



O processo de arrecadação do Seguro DPVAT é complexo, uma vez que envolve
agentes dos setores público e privado de 26 estados e do Distrito Federal. A
Seguradora Líder Administradora do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, celebrou
convênios e mantém interação constante com todos os Departamentos Estaduais
de Trânsito (DETRANs) do país, sem os quais não seria possível obter os dados
essenciais à arrecadação do Seguro DPVAT ou ao licenciamento anual do veículo.
A adequação da arrecadação aos diferentes processos de licenciamento de cada
unidade federativa requer constante aprimoramento da infraestrutura de cobrança,
de tecnologia e de controles sobre a adimplência dos proprietários de veículos.

GOVERNANÇA E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
O Consórcio do Seguro DPVAT não possui personalidade jurídica e tem as suas operações
administradas por uma das consorciadas, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S.A (“Seguradora Líder”), criada para esse fim específico.
Nesse contexto, as boas práticas de governança corporativa e compliance da Seguradora
Líder se estendem para o Consórcio do Seguro DPVAT, com o que se constrói um pilar de
sustentação para a operação, com foco na ética, na integridade e na transparência. É
constante a preocupação com a garantia da melhoria contínua para manter a integridade
dos processos, com aprimoramento de mecanismos de prevenção de combate às fraudes.
Os normativos relacionados à governança, mandatórios para a Seguradora Líder, e que se
aplicam para o Consórcio são:


Lei nº 6.194, de 1974: Dispõe sobre o Seguro DPVAT;



Lei nº 6.404, de 1976: no artigo 278, dispõe sobre a constituição de consórcios;



Resolução CNSP nº 321, de 2015: dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, normas contábeis, auditoria
contábil e auditoria atuarial independentes e Comitê de Auditoria;



Resolução CNSP nº 330, de 2015: dispõe sobre as condições para o exercício de
cargos em órgãos estatuários;



Resolução CNSP nº 332, de 2015: dispõe sobre a administração dos recursos do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT;
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Circular SUSEP nº 526, de 2016: dispõe sobre os procedimentos relacionados com
a instrução de processos de eleição, nomeação, destituição e renúncia de cargos
em órgãos estatutários;



Circular SUSEP nº 517, de 2015: dispõe sobre títulos e valores mobiliários
garantidores das provisões técnicas;



Circular SUSEP nº 527 de 2016: dispõe sobre o estabelecimento de procedimentos
para obtenção de autorização prévia para instalação de escritório de representação;



Circular SUSEP nº 528, de 2016: dispõe sobre o estabelecimento relacionado com
a instrução de processos de autorização para funcionamento;



Circular SUSEP nº 529, de 2016: dispõe sobre o estabelecimento relacionado com
a instrução de processos de constituição, autorização para funcionamento,
alterações de controle societário;



Circular SUSEP nº 593, de 2019: altera a Circular SUSEP nº 574, de 2018, com
inclusão de necessidade de aprovação de Política de Contratação e de Acordos
Judiciais, aprovadas pelo Conselho de Administração, criação detalhada dos
critérios e indicadores utilizados para aferição da legalidade, efetividade e
economicidade das políticas estabelecidas, papéis das auditorias interna e externa.

Além dessas normas e regulamentos federais, foram estabelecidos normativos internos,
publicados no ambiente de comunicação normativa da Seguradora Líder e aplicáveis à
operação do Consórcio do Seguro DPVAT:


Instrumento de Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, 6º aditivo ao
Contrato do Seguro DPVAT, celebrado em 17 de março de 2016, arquivado na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 22 de junho de 2017: dispõe sobre os
participantes do Consórcio do Seguro DPVAT, com as obrigações e direitos, regras
de entrada e saída;



Código de Ética e de Conduta: dirigido a todos os administradores, empregados e
colaboradores da Seguradora Líder, norteando o comportamento pessoal e a
atuação profissional para realizar as atividades relacionada à operação Consórcio
do Seguro DPVAT;



Regimento Interno da Diretoria Colegiada (CIC-REG-10-20), aprovado em 29 de
novembro de 2018 pelo Conselho de Administração: disciplina o funcionamento da
Diretoria Executiva e a sua relação com os demais órgãos sociais, observadas as
disposições do Estatuto Social e da legislação em vigor;



Regime Interno do Conselho de Administração (CIC-REG-10-01), aprovado em 20
de setembro de 2018 pelo Conselho de Administração: estabelece a estrutura e as
diretrizes que orientarão as responsabilidades e funções do Conselho de
Administração da Seguradora Líder;



Regimento do Conselho Fiscal (REG-05), aprovado em 20 de março de 2019 pelo
Conselho Fiscal: estabelece a estrutura e as diretrizes que orientarão as
responsabilidades e funções do Conselho Fiscal da Seguradora Líder;



Regimento do Comitê de Auditoria (CIC-REG-10-04), aprovado em 19 de dezembro
de 2018 pelo Conselho de Administração: estabelece a estrutura e as diretrizes que
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orientarão as responsabilidades e funções do Comitê de Auditoria da Seguradora
Líder;


Regimento do Comitê de Riscos (REG-03), aprovada em 19 de dezembro de 2019
pelo Conselho de Administração: órgão permanente de caráter consultivo e de
assessoramento ao Conselho de Administração, no âmbito da estrutura corporativa
da Seguradora Líder;

 Regimento Interno do Comitê de Pessoas da Seguradora Líder (CIC-REG-10-11),
aprovada em 30 de agosto de 2018 pelo Conselho de Administração: estabelece
estrutura e as diretrizes que orientarão as responsabilidades e funções do Comitê
de Pessoas da Seguradora Líder;


Política de Alçadas (POL-01), aprovada em 10 de junho de 2019, pelo Conselho de
Administração: estabelece responsabilidades e fixa os limites de alçadas para
aprovação e assinatura de compromissos estabelecidos em contratos bem como a
liberação de pagamentos pelos gestores responsáveis;



Política de Transações com Partes Relacionadas (POL-05), aprovada em 26 de
março de 2020, pelo Conselho de Administração: estabelece regras a serem
observadas pela Seguradora Líder em transações com partes relacionadas, a fim de
assegurar a transparência, equidade e comutatividade, em conformidade com o
Código de Ética e de Conduta;



Política de Contratações (POL-09), aprovada em 26 de março de 2020, pelo
Conselho de Administração: define as diretrizes das contratações de bens, materiais
e serviços pela Seguradora Líder, com as regras dos processos de tomada de
preços, de tomada de decisão e de atendimento aos princípios da legalidade,
efetividade e economicidade inerentes às contratações, observadas as orientações
contidas nas Resoluções SUSEP nº 574, de 2018 e 593, de 2019;



Política de Acordos Judiciais (POL-10), aprovada em 26 de março de 2020, pelo
Conselho de Administração: define critérios para identificação de processos judiciais
elegíveis à conciliação, bem como os documentos mínimos, normas e diretrizes que
devem ser observados nestas composições, visando contribuir com a
desestimularão da judicialização, redução dos custos e despesas com a gestão e
liquidação destes processos, contribuindo com a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro evitando que processos, cujas discussões estejam superadas,
permaneçam tramitando por longos períodos, observadas as orientações contidas
nas Resoluções SUSEP nº 574, de 2018 e 593, de 2019.
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o

Organograma

O organograma abaixo, demonstra como estão constituídos os órgãos de Governança do
conjunto Consórcio do Seguro DPVAT/Seguradora Líder:

Os órgãos estatutários são compostos por pessoas de reputação ilibada, sem condenações
pela prática de crime ou de ato de improbidade administrativa, observando, inclusive, as
disposições contidas na regulação própria estabelecida pela SUSEP.
Não integram esses órgãos pessoas que sejam parentes entre si ou tenham relação de
parentesco com membros da presidência ou da diretoria de consorciadas, até o terceiro
grau, inclusive por afinidade, observados os requisitos previstos na Lei nº 6.404, de 1976 e
demais normas aplicáveis.

o

Assembleias Gerais

As Assembleias Gerais, do Consórcio e da Seguradora Líder, órgãos máximos do Seguro
DPVAT, têm caráter exclusivamente deliberativo e reúnem, respectivamente, todas as
seguradoras consorciadas e todas as seguradoras que optaram por serem acionistas da
Seguradora Líder.
Especificamente, as competências da assembleia do Consórcio estão previstas no
Instrumento de Consórcio do Seguro DPVAT.
Conforme disposto na Resolução CNSP nº 332, de 2015, no artigo 33, o contrato de
constituição do Consórcio do Seguro DPVAT deve conter regras de adesão e retirada das
seguradoras, e suas alterações deverão ser previamente aprovadas pela SUSEP.
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Seguindo essa orientação, o instrumento contém a relação das seguradoras participantes,
a nomeação da Seguradora Líder, as regras para admissão e desligamento, as obrigações
e responsabilidade de cada consorciada, que se obriga a receber requerimentos de
indenização e reclamações que lhe forem apresentadas.
O instrumento de Consórcio só poderá ser alterado ou extinto com a concordância de, no
mínimo, 2/3 (dois terços) das quotas de participação das seguradoras consorciadas que
integrarem na época da alteração.
Nas assembleias, prevalecerão as decisões sufragadas por maioria simples de votos,
estabelecido o “quorum” de instalação de 2/3 das seguradoras consorciadas em primeira
convocação, metade delas em segunda convocação e um quarto nas convocações
seguintes.
Nas assembleias, a contagem de votos obedece ao critério de proporcionalidade das quotas
de participação das seguradoras.
As convocações de assembleias são feitas por escrito, com antecedência mínima de 10
(dez) dias úteis e, em casos urgentes, com antecedência de 02 (dois) dias úteis.

o

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão colegiado responsável por cuidar dos valores e
propósitos da Seguradora Líder e por traçar as suas diretrizes estratégicas. As
competências do Conselho são aquelas previstas na Lei das Sociedades Anônimas, no
Estatuto Social da Seguradora Líder, no Regimento do Conselho de Administração, na
Política de Transações com Partes Relacionadas (POL-05) e demais normas aplicáveis.
O Conselho é composto por, no mínimo, 8 (oito), e, no máximo, 15 (quinze) membros
efetivos, e igual número de suplentes, residentes no País ou não, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

o

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal, vinculado diretamente à Assembleia Geral de Acionistas, é o órgão que
cuida da verificação do atendimento das obrigações legais e estatutárias da administração
da Seguradora Líder. As competências do Conselho Fiscal são aquelas previstas na Lei das
Sociedades Anônimas, no Estatuto Social da Seguradora Líder, no Regimento do Conselho
Fiscal e demais normas aplicáveis.
O Conselho é composto por, no mínimo, 3 (três), e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos,
e igual número de suplentes, residentes no País, eleitos anualmente pela Assembleia Geral.
Os membros do Conselho Fiscal da Seguradora Líder são pessoas naturais, diplomadas em
curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos,
cargo de administrador de empresa ou de conselho fiscal, observados os requisitos previstos
na Lei nº 6.404, de 1976 e demais normas aplicáveis.
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o

Auditoria Interna

Subordinada ao Conselho de Administração da Seguradora Líder, a Auditoria Interna realiza
trabalhos norteados pelas regras que sustentam o Sistema de Controles Internos, a
Estrutura de Gestão de Riscos, os Controles Internos Específicos voltados à prevenção da
fraude e da lavagem de dinheiro, pela Gestão Estratégica, pelo Código de Ética e de
Conduta, e pelas normas operacionais e administrativas da Seguradora Líder. A condução
das suas atividades e os seus trabalhos também são orientados pelas Normas para o
Exercício da Profissão de Auditoria Interna, ditadas pelo Institute of Internal Auditors (IIA).

o

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria é órgão técnico estatutário de assessoramento permanente ao
Conselho de Administração, o qual tem as prerrogativas, atribuições e encargos previstos
na Resolução CNSP nº 321, de 2015, no Estatuto Social da Seguradora Líder, no Regimento
do Comitê de Auditoria, na Política de Transação com Partes Relacionadas (POL-05) e
demais normas aplicáveis.

o

Comitê de Riscos

O Comitê de Riscos é órgão não estatutário responsável por assessorar o Conselho de
Administração na análise e acompanhamento do processo de avaliação e decisão das ações
de mitigação dos riscos corporativos, atuarial, de controles internos e de conformidade,
conforme Circular SUSEP 517, de 2015, Regimento do Comitê de Riscos e demais normas
aplicáveis.
O Comitê de Riscos é composto por, no mínimo, 3 (três), e, no máximo, 5 (cinco) membros
efetivos, escolhidos entre os membros titulares ou suplentes do Conselho de Administração,
ou membros externos vinculados às consorciadas, detentores de reconhecida experiência
e competência profissional.

o

Comitê de Pessoas

O Comitê de Pessoas é órgão não estatutário responsável por assessorar o Conselho de
Administração na orientação do cumprimento dos princípios éticos definidos em leis,
normas, regulamentos, Código de Ética e de Conduta e demais normativos internos, bem
como analisar e acompanhar a execução dos objetivos estratégicos, da estratégia de
remuneração e das Políticas de Recursos Humanos, conforme Regimento do Comitê de
Pessoas e demais normas aplicáveis.
O Comitê é composto por, no mínimo, 3 (três), e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos,
que serão nomeados dentre os membros titulares ou suplentes do Conselho de
Administração, admitida a participação de membros externos, desde que tenham
reconhecida experiência em administração de recursos humanos e ética.
O Comitê tem como objetivo analisar, acompanhar e auxiliar o Conselho de Administração
em observância às seguintes diretrizes: (i) orientar o cumprimento dos princípios éticos
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definidos em leis, normas e regulamentos vigentes aplicáveis, do Código de Ética e de
Conduta e demais normativos internos da Seguradora Líder; e (ii) analisar e acompanhar a
execução dos objetivos e planejamento estratégicos, da estratégia remuneração e das
Políticas de Recursos Humanos, previamente à deliberação do Conselho de Administração,
e o tratamento das questões consideradas corporativas e estratégicas.

o

Comitê Jurídico

O Comitê Jurídico é o órgão não estatutário responsável por assessorar o Conselho de
Administração na análise de assuntos jurídicos estratégicos, conforme Regimento do Comitê
Jurídico e demais normas aplicáveis.

o

Comitê Econômico e de Investimentos

O Comitê Econômico e de Investimentos é órgão não estatutário responsável por assessorar
o Conselho de Administração na análise e emissão de opinião sobre a elaboração e
execução dos planejamentos orçamentários anuais e plurianuais, conduzir a análise dos
demonstrativos econômicos financeiros periódicos frente ao orçado, acompanhar a
execução das Política de Investimentos, bem como opinar sobre questões corporativas e
estratégicas no âmbito econômico financeiro, conforme Regimento do Comitê Econômico e
de Investimentos e demais normas aplicáveis.

o

Diretoria Colegiada

A Diretoria Executiva da Seguradora Líder é formada pelo Diretor-Presidente e por 4 (quatro)
Diretores Estatutários, sem designação específica.
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de até 3 (três) anos,
permitida a reeleição, observado o disposto nas normas da SUSEP.
Seguindo disposições contidas na Resolução CNSP nº 321, de 2015, a Seguradora Líder,
com alcance do Consórcio do Seguro DPVAT, possui seus órgãos de governança interna
com a designação de:
a) diretor responsável técnico, que no caso é o Diretor de Estratégia e Riscos, responsável
por responder junto à SUSEP pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor, além de outras atribuições previstas
em normas específicas. O diretor técnico é responsável pelas informações prestadas e pela
ocorrência de situações que indiquem fraude, negligência, imprudência ou imperícia no
exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na
legislação em vigor;
b) diretor responsável pela contabilidade, que no caso é o Diretor de Planejamento,
Administração e Finanças, pessoa física responsável pela contabilidade para responder,
junto à SUSEP, pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e
procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor, além de outras
atribuições previstas em normas específicas. Será responsabilizado pelas informações
prestadas e pela ocorrência de situações que indiquem fraude, negligência, imprudência ou
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imperícia no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas
na legislação em vigor.
o Ouvidoria
A Ouvidoria, instituída pela Resolução do CNSP nº 279, de 2013, é a estrutura da
Seguradora Líder responsável pelo acolhimento das manifestações dos clientes, como
última instância administrativa. A sua atuação busca prevenir, mediar e solucionar conflitos
que surjam nas interações, no âmbito dos direitos e deveres, dos segurados, vítimas e
beneficiários. Para isso, a Ouvidoria atua também de forma consultiva, entendendo e
recomendando o que deve e pode ser melhorado nos fluxos, processos, controles, acessos
e informações.
O relacionamento com órgãos fiscalizadores e reguladores no âmbito do cliente é outra
relevante atuação do compromisso contínuo da Ouvidoria em busca das melhores práticas
e diretrizes para o fortalecimento da relação com segurados, vítimas, beneficiários e
empresa.
DESEMPENHO ECONÔMICO

o

Prêmios emitidos

Os prêmios tarifários do Seguro DPVAT variam de acordo com a categoria do veículo e são
definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). A Resolução CNSP nº 332,
de 2015 e suas alterações, e a Resolução CNSP nº 378, de 2019, com vigência a partir de
1º de janeiro de 2020, definem as dotações do prêmio, que foram assim distribuídas:
Margem de
resultado - 2%
Repasses ao
Fundo Nacional
de Saúde (FNS) 45%

Prêmio Puro +
IBNR - 48%

Repasses ao
Denatran - 5%

No período, a arrecadação bruta do Consórcio do Seguro DPVAT foi de R$ 158,8 milhões
(R$ 1,1 bilhão em 2019), uma redução de 85,8% em relação ao ano anterior, em decorrência
da redução de 87,3%, em média, do prêmio tarifário do Seguro DPVAT em 2020.
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O reconhecimento da receita de prêmio ou de arrecadação ocorre após seu processamento,
que é o mecanismo de identificação do veículo e proprietário. Os prêmios recebidos e não
processados, ficam, transitoriamente, na Provisão de Valores a Regularizar (PVR), no
passivo.
Foram processados 33.438.157 bilhetes do Consórcio do Seguro DPVAT, uma redução de
6,4% em relação ao mesmo período de 2019. A parcela dos repasses obrigatórios (FNS
45% e Denatran 5%) totalizou R$ 79,4 milhões no período (R$ 558,6 milhões em 2019).
Esses recursos são transferidos diretamente pela rede bancária arrecadadora para os cofres
da União, sem transitar pelo caixa da Seguradora Líder.

A queda de 6,4% no volume de bilhetes processados se deve, principalmente, ao cenário
de expansão da pandemia de Coronavírus no Brasil. Em razão do isolamento social, 13
estados prorrogaram o calendário de vencimento, seja com alteração apenas no vencimento
do IPVA (DF/MT/RR/SE), somente no Licenciamento (CE/MS/RJ/PA) ou em ambas as taxas
(AM/GO/MA/PI/RO), impactando nos vencimentos do Seguro DPVAT.

o

Ativos Garantidores e Provisões Técnicas

Os ativos garantidores totalizaram R$ 8.125.949 em abril de 2020, uma redução de 3,7%,
no comparativo com o saldo de dezembro de 2019.
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Ativos Garantidores
Em R$ mil
8.435.080

31/12/2019

-3,7%

8.125.949

30/04/2020

O saldo das provisões técnicas apresentou uma redução de 11,54%, em razão da queda do
prêmio e da utilização de parte do excedente técnico. O gráfico abaixo, apresenta a
composição das provisões técnicas em abril de 2020.

o

Indenizações Pagas

No período, foram pagas 112.070 indenizações a acidentados de trânsito e a seus
beneficiários nas três coberturas previstas em lei, correspondendo a R$ 439,8 milhões. A
maior parte dos pagamentos (69%) foi para casos de invalidez permanente, com 76.952
benefícios pagos. As indenizações por morte representaram 10% do total, com 11.041
casos, enquanto os reembolsos por Despesas de Assistência Médica e Suplementares
(DAMS) chegaram a 24.077, cerca de 21% dos pagamentos.
A categoria de motocicletas continuou à frente do número de acidentes com vítimas
indenizadas. No período, foram 88.290 pagamentos, ou seja, 79% do total indenizado. Os
automóveis ficaram em segundo lugar, com 17.587 indenizações. Com 65.477
indenizações, os motoristas representaram 58% do total de indenizados, seguidos pelos
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pedestres, com 29%, somando 32.603 indenizações, e os passageiros, com 13.990
indenizações, sendo 13% do total.

PERFIL DAS VÍTIMAS

o

Vítimas indenizadas no período

No período, a maior incidência de indenizações pagas foi para vítimas do sexo masculino,
mantendo o mesmo comportamento dos anos anteriores.

A faixa etária mais atingida no período foi a de 18 a 34 anos, representando 47% do total
das indenizações pagas, o que corresponde a 52.194 pagamentos.
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EXCELENCIA OPERACIONAL

o

Celeridade no processo de indenização aos beneficiários

A busca constante por excelência operacional é um dos direcionadores estratégicos da
Seguradora Líder, operadora do Consórcio DPVAT. Com foco no aperfeiçoamento da
jornada do cliente, a Companhia vem implementando iniciativas para que o Seguro DPVAT
chegue aos beneficiários com rapidez e eficiência. Com vistas a uma maior celeridade no
prazo médio de pagamentos de sinistros, a Companhia vem adotando ações de melhoria
nos processos de liquidação de sinistros administrativos.
Entre as ações implementadas pela área de sinistros da Companhia nos últimos meses, que
colaboraram para o resultado, está a simplificação de documentos e processos para dar
entrada no pedido do benefício; o lançamento, em dezembro de 2019, do projeto de análise
médica domiciliar para atender pessoas que precisem passar por análises presenciais, mas
que não tenham condições de se deslocar por conta do acidente; e a disponibilização de um
site para envio de documentos pendentes.
Como resultado dessas ações, a Companhia reduziu o prazo médio de pagamento de 55
dias em janeiro de 2019 para 41 dias em dezembro de 2019 e 34 dias em abril de 2020. O
tempo é contado do momento de entrega da documentação completa até a efetivação do
pagamento.
Para facilitar ainda mais o acesso ao Seguro DPVAT neste período de distanciamento social,
a Companhia disponibiliza canais para que as vítimas deem entrada no pedido sem sair de
casa, pela central de atendimento telefônica, por meio dos telefones 4020-1596, para
capitais e regiões metropolitanas, e 0800 022 12 04, para outras regiões, além do aplicativo
"Seguro DPVAT". O aplicativo já apresentou um crescimento de 22% no volume de
solicitações desde o início da pandemia da Covid-19 e, até a primeira quinzena de julho,
registrou mais de 156 mil downloads e mais de 11 mil pedidos de indenização.
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o

Bilhete do Seguro DPVAT Digital

O bilhete do Seguro DPVAT ganhou uma versão digital em 2020. O processo de
digitalização do documento acompanha a resolução do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) nº 788/2020, que estabelece os requisitos para emissão do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e). O anexo da
resolução foi alterado no último dia 30 de julho pela Deliberação do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran) nº 191, incluindo dados do Seguro DPVAT na versão eletrônica
do CRLV-e.
Com o novo bilhete, o proprietário tem todas as informações do Seguro DPVAT na
palma da mão, o que trouxe mais agilidade e modernidade para o dia a dia dos
condutores. Da mesma forma, a transição para o ambiente digital garantirá mais
eficiência no processamento de dados dos condutores, permitindo que a baixa de
pagamento e a confirmação do licenciamento sejam mais ágeis. Entre os benefícios da
inovação tecnológica está a facilidade em acessar o documento a qualquer momento,
diminuindo a burocracia, por exemplo, no caso de extravio ou da necessidade de uma
segunda via, ou mesmo quando o veículo possuir mais de um condutor.
O CRLV-e e o bilhete eletrônico do Seguro somente são expedidos após a quitação dos
débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao
veículo, bem como o pagamento do Seguro DPVAT.
A deliberação Contran nº 191 também marca o lançamento de uma nova versão do
bilhete do Seguro DPVAT, mais simples e com informações mais objetivas sobre como
solicitar a indenização do Seguro. A mudança está aderente à Circular 608, expedida
pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) em 22 de junho.

COMBATE ÀS FRAUDES

o

Tolerância Zero às Fraudes

Todos os pedidos de indenização do Seguro DPVAT recebem monitoramento contínuo, que
consistem em filtros sistêmicos de ocorrências suspeitas, amparados por conceitos e
processos de inteligência artificial, mediante os quais é feito um primeiro “rastreamento” de
casos suspeitos.
Os casos considerados merecedores de apuração mais detalhada são enviados para uma
equipe que investiga in loco a possibilidade da existência de irregularidades, garantindo que
as indenizações sejam pagas aos reais beneficiários do Seguro DPVAT e que sejam
consubstanciadas provas para a negativa de sinistro e consequente procedimento criminal
contra fraudadores.
No período, as ações estratégicas para prevenir e combater fraudes contra o Seguro DPVAT
contribuíram para a detecção de 1.447 pedidos de indenização indevidos, representando
perdas evitadas de mais de R$ 10 milhões.
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Quando uma fraude é detectada, é encaminhada uma notícia-crime aos órgãos
competentes. No período, em todo o território nacional, essas iniciativas resultaram em 25
sentenças condenatórias, 37 condenados, 28 cancelamentos, suspensões ou cassações de
registros em órgãos de classe e 08 prisões.
Com todo o trabalho estratégico executado nos últimos anos, estima-se um desestímulo de
ataques de quadrilhas especializadas contra o Seguro DPVAT na ordem de 80%, número
este calculado considerando o volume de fraudes identificadas após o pagamento no
período. Atualmente, os indicadores apontam que cerca de 2% dos sinistros teriam origem
fraudulenta.

ATENDIMENTO À SOCIEDADE
O Consórcio do Seguro DPVAT, através da sua operadora, a Seguradora Líder, mantém
uma ampla estrutura de relacionamento e de informação dedicada ao cidadão, que conta
com diversos canais, como a Central de Atendimento, SAC, e-mail e chat. As redes sociais
também são importantes canais para a divulgação de informações sobre o Seguro DPVAT
e relevante apoio para esclarecimentos e eliminação de dúvidas.
De janeiro a abril de 2020, foram mais de 460 mil esclarecimentos prestados a toda
população brasileira por meio desses canais. Apenas na Central de Atendimento telefônica,
mais de 346 mil ligações foram atendidas, sendo cerca de 75% relacionadas ao
acompanhamento do andamento de pedidos do Seguro DPVAT, 8% para esclarecimentos
de como dar entrada no benefício e 17% sobre o processo de arrecadação do prêmio do
Seguro DPVAT, por parte dos proprietários de veículos.
A Ouvidoria, por sua vez, conta com uma célula telefônica dedicada aos seus atendimentos.
No período, foram cerca de 1.180 ligações atendidas. No total, a Ouvidoria foi acionada

Página 16 de 25

CNPJ 09.315.871/0001-79
CONSÓRCIO DE OPERAÇÃO DO SEGURO DPVAT
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 30 de abril de 2020 para
o período quatro meses findo em 30 de abril de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

11.065 vezes em todos os canais de atendimento disponíveis para o cidadão, e pôde dar
solução a 27% das reclamações que foram julgadas procedentes, esclarecendo, de forma
transparente, os motivos da improcedência dos outros 73%.
É importante destacar que nenhum outro ramo de seguro tem tantos segurados e
beneficiários e recepciona tantos pedidos de indenização quanto o Seguro DPVAT. E
mesmo com tantos clientes, em 2020, foram recebidas 3.988 reclamações registradas na
entidade que supervisiona o Seguro. São 0,012% de reclamações, comparado ao número
total de 33.438.157 bilhetes processados no ano. Se comparadas às reclamações frente ao
volume de avisos de acidentes recepcionados pela Administração do Consórcio do Seguro
DPVAT no período (161.982 avisados), o índice é de 2,46%. Outro importante dado é o
número de reclamações não procedentes comparado ao de procedentes, sendo que, das
3.988 reclamações computadas, 749 foram procedentes, o equivalente a 18,8% do total.
Além disso, o Consórcio do Seguro DPVAT tem a excelente taxa de 100% de
questionamentos respondidos na plataforma “Consumidor.gov” O portal é monitorado pela
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e, através dele, os beneficiários e segurados
podem enviar dúvidas acerca do Seguro DPVAT, bem como avaliar o atendimento recebido.
Também prestamos esclarecimentos por meio da plataforma “Reclame Aqui”, na qual, no
período, se obteve a nota 7.7 (BOM) e o índice de 100% de reclamações respondidas.
O Consórcio do Seguro DPVAT também oferece um Atendimento Online, que realizou
47.881 atendimentos no último ano. Já o e-mail faleconosco@seguradoralider.com.br foi
acionado mais de 19 mil vezes nos primeiros quatro meses do ano. E as redes sociais da
Seguradora Líder registraram 13.176 atendimentos de janeiro a abril, sendo 7.129 deles
com dúvidas sobre indenizações e 5.835 sobre o pagamento do prêmio do Seguro.
Destacam-se o volume de elogios recebidos na rede, que somaram 683 interações nesse
período. Além dos canais citados, o site da Seguradora Líder foi acessado mais de 8,2
milhões de vezes nos quatro primeiros meses de 2020.

RECURSOS HUMANOS

o

Quadro de empregados

Em abril de 2020, a Seguradora Líder contava com 742 colaboradores, sendo 5 estatutários,
698 com contrato de trabalho CLT, 12 estagiários e 27 aprendizes, sendo 334 homens e
408 mulheres.

o

Treinamentos

O Consórcio do Seguro DPVAT investe na capacitação da equipe da Seguradora Líder, com
a realização de treinamentos importantes para colaborar com a realização das atividades do
negócio.
Em 2019, foram concluídos 1.401 cursos, com carga horária de mais de 15 mil horas, sendo
20:30h a média de treinamento por colaborador. Os gráficos abaixo demonstram que 57%
dos treinamentos foram presenciais e 43% online.
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Destacam-se os treinamentos para a liderança abordando temas como
Autoconhecimento, Liderança e Gestão de Pessoas, Líder Coach e Líder Mentor, Feedback,
Desafios da Liderança para o Futuro, Comunicação Não-Violenta, Transformação Cultural,
Inovação para Líderes – Design Thinking e Metodologias Ágeis, Inteligência Comunicativa
e Resolução de Conflitos, totalizando 120h de capacitação.

Além dos treinamentos de capacitação, há uma preocupação constante na realização e
monitoramento dos treinamentos obrigatórios, exigidos por Lei.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO – 2018 A 2022
A revisão do Planejamento Estratégico da Seguradora Líder, ocorrida em 2017 para o
período de 2018 a 2022, traduziu uma nova perspectiva em termos de gestão para o Seguro
DPVAT. A Missão, Visão e Valores foram desdobramentos deste trabalho e ficaram, assim,
definidas:

o

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.

o

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

o

Valores
ÉTICA: fazer a coisa certa, com retidão.
TRANSPARÊNCIA: dar divulgação e justificativa para as decisões tomadas.
SIMPLICIDADE: descomplicar e ser acessível, empático e humano.
SUSTENTABILIDADE: perpetuar a empresa em todas as dimensões.
COMPROMETIMENTO: agir como dono.
MERITOCRACIA: valorizar e reconhecer a performance e os resultados gerados.
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Com base na declaração desses norteadores - que esclarecem a razão de existir do Seguro
DPVAT - pôde-se estabelecer a trajetória a ser seguida, por meio da definição de
direcionadores estratégicos, agrupados em 4 (quatro) temas estratégicos, que realçam a
direção a ser seguida:
Para os segurados e beneficiários: traz direcionadores com foco no cliente, no
que tange principalmente ao atendimento mais célere e humanizado, seja no
pagamento de indenizações ou nas respostas às dúvidas e questões apresentadas.
Também prevê a expansão da disseminação da existência e direito ao seguro em
todo o território nacional, com os objetivos de: (i) garantir aos segurados e
beneficiários o acesso simples, rápido e humanizado ao pagamento e às
indenizações e serviços do DPVAT;(ii) ampliar o conhecimento e simplificar o acesso
dos segurados e beneficiários ao DPVAT; (iii) desenvolver serviços e defender
medidas que aumentem a geração de valor aos segurados e beneficiários.
Para a Sociedade: agrupa um conjunto de direcionadores que objetivam alcançar,
da sociedade, o reconhecimento da relevância do cunho social do seguro,
competência e legitimidade do Consórcio do Seguro DPVAT: (i) fortalecer o
reconhecimento da sociedade brasileira do caráter social do Seguro DPVAT, da
competência e legitimidade do Consórcio do Seguro DPVAT; (ii) fortalecer e
repensar a marca, assegurando transparência e excelência na gestão dos recursos;
(iii) atuar positivamente para conscientização no trânsito e redução de acidentes.

Excelência Operacional: trabalha o empenho no aprimoramento dos processos,
buscando a simplicidade, qualidade e menores custos por meio dos direcionadores
definidos: (i) buscar excelência operacional e a geração de valor para as
consorciadas; (ii) simplificar processos, incorporando novas tecnologias e combater
fraudes e inadimplência; (iii) aprimorar a gestão sobre prestadores de serviços,
assegurando qualidade e custos adequados; (iv) garantir o valor justo às
consorciadas pelos serviços prestados.
Capital Humano e Governança: sendo a base da estratégia, objetiva capturar no
mercado e reter profissionais diversos e capacitados, através de um ambiente
atrativo de trabalho, com oportunidades de crescimento e governança estabelecida
para mitigação dos riscos correlacionados: (i) assegurar que todos os empregados
e colaboradores do Sistema DPVAT busquem a qualidade, inovação e motivação;
(ii) fortalecer controles internos, compliance, gestão de riscos e auditoria.
Todo esse conjunto de direcionadores e temas devem ser trabalhados de forma a se obter
a sustentabilidade desse importante recurso social de amparo às vítimas de acidentes de
trânsito.
Este conjunto estratégico ainda identifica e fomenta a execução de práticas que traduzam o
compromisso com as questões ambientais, sociais e de governança, alinhadas aos
Princípios da Sustentabilidade para o Mercado Segurador (PSI), dos quais a Seguradora
Líder é signatária desde o ano de 2012, e aos princípios elencados no Guia para Proteção
ao Patrimônio da Humanidade do Mercado Segurador, aos quais foi subscrita em 2019.
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Com todo este enfoque e a atenção a cenários e melhores práticas, o Planejamento
Estratégico da Seguradora Líder, que se reflete no Consórcio do Seguro DPVAT, é revisado
anualmente e busca estimular, por meio de metas desafiadoras e projetos estratégicos
alinhados, um olhar diferenciado para os nossos clientes.

NOVAS POSSIBILIDADES PARA O SEGURO DPVAT
A Administração tem a convicção de que o atual modelo de operação e gestão do Seguro
DPVAT pode e deve ser aperfeiçoado no âmbito do Congresso Nacional, após ampla
discussão com a sociedade. Ressalta, ainda, que sempre esteve disposta a debater, num
esforço conjunto entre Estado, sociedade e seguradoras, um modelo de administração do
Seguro DPVAT que não só seja sustentável, eficiente e ágil, mas que também aumente a
capacidade de amparo e proteção às milhares de vítimas de acidente de trânsito.
Aperfeiçoar o modelo de operação do Seguro DPVAT e simplificar o acesso a este relevante
benefício social são metas perseguidas pelo Consórcio e pela sua Seguradora Líder. Para
isso, a Administração vem adotando as melhores práticas de gestão e buscando o diálogo
contínuo com agentes públicos, privados e a sociedade para o seu aprimoramento,
consciente de que se trata de uma conquista de toda a sociedade brasileira.
O momento é de mudanças e existe ampla oportunidade de debate sobre o tema. Por isso,
representada pela Seguradora Líder, o Consórcio já consolidou alternativas e sugestões de
aperfeiçoamento do Seguro DPVAT, e as endereçou ao mercado segurador e ao órgão
regulador neste ano. As propostas elaboradas buscam maximizar o valor social do seguro,
gerar eficiência para a operação e ampliar o acesso e o conhecimento do Seguro de
Acidente de Trânsito.
FATOS RELEVANTES

o

Prêmio 2020 e restituição

A Resolução CNSP nº 378, de 2019, reduziu o prêmio do Seguro DPVAT de 81% a 91% em
relação a 2019. Em 30 de dezembro de 2019, a Seguradora Líder protocolou a Reclamação
nº 38.736, com pedido de tutela de urgência no Supremo Tribunal Federal (STF), para
suspender os efeitos da Resolução CNSP nº 378, de 2019, de modo que a fixação dos
prêmios tarifários do Seguro DPVAT para o ano de 2020 observasse as condições vigentes
antes da sua entrada em vigor (relativas ao ano de 2019) e para cassar o ato reclamado
(Resolução CNSP nº 378, de 2019), mantendo a fixação dos prêmios tarifários do Seguro
DPVAT para o ano de 2020 nas condições vigentes antes da sua entrada em vigor.
A liminar foi deferida, no dia 31 de dezembro de 2019, suspendendo os efeitos da Resolução
CNSP nº 378, de 2019.
No dia 9 de janeiro de 2020, o STF reconsiderou a decisão liminar proferida nos autos da
Reclamação Constitucional nº 38.736, e restabeleceu a eficácia da Resolução CNSP nº 378,
de 2019, fazendo-se necessária a adoção dos valores por ela fixados.
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Nesse ínterim, diversos proprietários realizaram o pagamento do bilhete com o valor da
tabela antiga, que tinha um prêmio tarifário maior que a tabela atual. No mês de janeiro de
2020, foram processados 4.008.910 bilhetes pagos a maior pelos proprietários de veículos,
no montante de R$ 93.297.
A Seguradora Líder adotou, tempestivamente, todas as medidas cabíveis para adequação
da arrecadação dos prêmios DPVAT e, por conseguinte, desde 15 de janeiro de 2020, iniciou
procedimento para ressarcimento da diferença aos proprietários de veículos que efetuaram
o pagamento do prêmio do ano corrente de 2020 com base no valor do exercício de 2019.
No quadrimestre, a Seguradora Líder recepcionou 819.559 pedidos de restituição e realizou
a restituição aos proprietários solicitantes o montante de R$ 25.998.
Para solicitar a restituição dos valores pagos a maior é necessário acessar o site da
Seguradora, no endereço www.seguradoralider.com.br. A restituição da diferença dos
valores pagos a maior é feita diretamente na conta corrente ou conta poupança do
proprietário do veículo. Ao enviar a solicitação, o proprietário recebe um número de protocolo
para o acompanhamento da restituição, no mesmo site. Após o cadastro, a restituição é
processada em até dois dias úteis, dependendo, apenas, da compensação bancária para a
sua finalização.

o

Prêmio do Seguro DPVAT para 2020

Os valores dos prêmios do Seguro DPVAT são fixados, anualmente, pelo CNSP, para cada
categoria de veículo automotor de via terrestre, considerando-se as estimativas de
sinistralidade, o princípio da solidariedade entre os segurados, os repasses previstos em lei
ao Fundo Nacional de Saúde (“FNS”) e ao Departamento Nacional de Trânsito (“Denatran”),
as despesas administrativas e a constituição de provisões técnicas, considerando-se,
ainda, a suficiência de recursos. O tratamento dessas variáveis, portanto, dependendo dos
critérios adotados, afeta diretamente a precificação e a margem de resultado do consórcio.
A Resolução CNSP nº 378, de 2019, que reduziu os prêmios do Seguro DPVAT entre 81%
a 91% em relação a 2019, teve como premissa a utilização do excedente técnico. O trabalho
de revisão tarifária do seguro DPVAT para 2020, realizado pela SUSEP, e divulgado através
do PARECER ELETRÔNICO: SUSEP/DIR4/CGMOP Nº 5/2019, em 17/10/2019, em seu
item 4, demonstra que a tarifa técnica média para o seguro DPVAT seria de R$ 48,60
(quarenta e oito reais e sessenta centavos), sem considerar o valor cobrado a título de custo
de emissão e de cobrança do bilhete do seguro DPVAT (atualmente em R$ 4,15 por bilhete).
O prêmio médio, no entanto, que foi estabelecido pelo CNSP, e realizado nos primeiros
quatro meses de 2020, é da ordem de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos),
bem inferior (-90,23%) ao prêmio técnico médio calculado pela SUSEP no seu estudo de
tarifação.
Para suprir as necessidades de caixa e fazer frente às obrigações com sinistros nos
primeiros quatro meses de 2020, foi consumido o montante de R$ 438.254, conforme
demonstrado na nota explicativa 13.(a) reversão de provisões. O saldo da Provisão de
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Excedente Técnico – PET, considerando as receitas financeiras do período, passou de
R$ 5.340.672 em 31 de dezembro de 2019 para R$ 4.886.782 em 30 de abril de 2020, uma
redução de R$ 453.890 em quatro meses.
Diante desta situação, será necessário aprofundar as discussões com a SUSEP e o CNSP
no sentido de se retomar o reajuste tarifário para o alcance do equilíbrio financeiro, a
continuidade e a sustentabilidade do negócio a longo prazo, e, por consequência, a proteção
dos segurados, especialmente, da parcela menos favorecida da população.

o

Medida Provisória 904, de 2019 – Perda de eficácia

Em 21 de abril de 2020, a Medida Provisória nº 904, de 2019, perdeu sua eficácia. Essa MP
dispunha sobre a extinção do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Embarcações ou por suas Cargas – DPEM, de que trata a alínea “l” do caput
do art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 e o repasse à Conta Única do
Tesouro Nacional a diferença entre os recursos acumulados nas provisões técnicas do
balanço do Consórcio do Seguro DPVAT e o valor necessário para o pagamento das
obrigações.

o

Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108, de 2020 – retirada de tramitação

Devido à pandemia causada pela COVID-19, foi publicado, em 23 de abril de 2020, o Projeto
de Lei Complementar (PLP) nº 108, de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispunha
sobre o repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos valores correspondentes ao
excedente de recursos acumulados que cobrem as provisões técnicas do Consórcio do
Seguro DPVAT, de que trata o art. 7º da Lei nº 6.194, de 1974.
O artigo 2º do projeto determinava que o Consórcio do Seguro DPVAT repassasse ao SUS
o montante de R$ 4,25 bilhões, sob a supervisão da SUSEP, valores correspondentes à
diferença entre a totalidade dos recursos acumulados que cobrem as provisões técnicas do
Consórcio do Seguro DPVAT e o valor necessário ao pagamento de suas obrigações.
Em 02 de julho de 2020, o Poder Executivo, por meio da Mensagem 362/2020, solicitou a
retirada de tramitação do PLP nº 108, de 2020. Na mesma data, a Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados deferiu a solicitação, remetendo a proposição ao arquivo sem ter sido
apreciada.

o

Relatório Forense

Nos anos de 2015 e 2016, a operação do Seguro DPVAT passou por investigações por parte
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), no âmbito da “Operação Tempo
de Despertar”, conduzida com o objetivo de averiguar fraudes contra o Seguro DPVAT.
Nesse mesmo período, a Câmara dos Deputados instituiu uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar os mesmos fatos, sendo que os trabalhos foram encerrados sem a
emissão de relatório conclusivo.
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Em setembro de 2016, a Seguradora Líder contratou uma empresa de auditoria, para fins
de consultoria de investigação forense (forensic examination), das transações realizadas
nos últimos 10 anos com o objetivo de identificar: (i) eventuais vulnerabilidades nos controles
internos que permitiram ocorrências de irregularidades contra o Seguro DPVAT; (ii)
eventuais envolvimentos de agentes internos nessas irregularidades; e, (iii) eventuais efeitos
relevantes nas demonstrações financeiras. O trabalho foi concluído em 9 de agosto de 2017.
O relatório na íntegra foi protocolado, em 22 de setembro de 2017, na SUSEP, através do
Ofício PRESI 092/2017. Existe uma fiscalização especial da SUSEP, em andamento, para
análise do referido relatório.
Ressalte-se, outrossim, que até a emissão destas demonstrações financeiras não foram
identificados, em relação ao relatório da consultoria de investigação forense, efeitos
relevantes não contabilizados nas demonstrações financeiras.

o

Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Minas Gerais (TACMPMG)

Em 2016, a Seguradora Líder iniciou as tratativas negociais com o MPMG visando a
celebração de um TAC, tendo em vista as investigações conduzidas no âmbito da “Operação
Tempo de Despertar”.
Em 23 de janeiro de 2020, a Seguradora Líder, na qualidade de líder do Consórcio do
Seguro DPVAT, assinou o Termo de Ajustamento de Conduta e Protocolo de Obrigações
com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tendo em vista:
(i) as conclusões extraídas das investigações realizadas nos autos do inquérito civil
público registrado sob o número 0433.17.000312-6 e da denominada “Operação Tempo
de Despertar”, desenvolvida no âmbito deste Ministério Público Estadual, com o apoio
do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/Unidade
Montes Claros e Polícia Federal;
(ii) o interesse do Consórcio do Seguro DPVAT em adotar, em suas operações, a
experiência e as rotinas que se mostraram extremamente eficientes para coibir as
fraudes no Município de Montes Claros, expandindo a sua aplicação a todo o Estado
de Minas Gerais, com o desenvolvimento de um projeto piloto que possa ser
implementado como modelo em sua atuação administrativa e na consecução de seus
objetivos operacionais;
(iii) o interesse social do qual se reveste o Seguro DPVAT e, por consequência, a relevância
pública do serviço prestado pelo Consórcio do Seguro DPVAT;
(iv) na qualidade de empresa líder do Consórcio do Seguro DPVAT e gestora de suas
operações, é a principal interessada na supressão de fraudes no pagamento das
respectivas indenizações;
(v) atendendo às suas responsabilidades operacionais e das empresas consorciadas,
devidamente autorizada pelo Conselho de Administração e pelas consorciadas,
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reunidas em Assembleia, considerou necessário não apenas o compromisso de adotar
as providências já identificadas como eficientes no combate à fraude, mas, sobretudo,
investir e financiar políticas que tenham como foco o combate a fraudes, a prevenção
de acidentes e a recuperação das vítimas de acidentes de trânsito; e
(vi) os recursos a serem aplicados no cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta
configuraram investimentos em melhorias das operações do Seguro DPVAT, não
estando vinculados a sanções, mas exaurindo o objeto do Inquérito Civil nº
0433.17.000312-6.
Para atender ao propósito estabelecido, a Seguradora Líder obriga-se a cumprir 18 (dezoito)
medidas previstas no TAC, inclusive promovendo as adequações nas suas estruturas
internas e alterações estatutárias. Os detalhamentos de todas as medidas estão
apresentados no contexto operacional das demonstrações financeiras, das quais
destacamos:













os ocupantes dos cargos de Presidente e das Diretorias serão recrutados, por empresa
especializada, observadas, quanto ao mais, as regras estatutárias vigentes.
somente integrarão o Conselho de Administração pessoas de reputação ilibada, sobre
as quais não existam condenações pela prática de crime ou de ato de improbidade
administrativa, observando, inclusive, as disposições contidas na regulação própria
exercida pela SUSEP.
o recrutamento de novos funcionários de nível técnico e superior se dará
exclusivamente por meio de processo seletivo, precedido de ampla divulgação ao
público, adotando mecanismos eficientes para se garantir essa publicidade, com ênfase
para as mídias digitais, observadas políticas editadas pela Seguradora Líder que
priorize a “meritocracia”, a partir de análise de currículos e entrevistas isentas de
interferências externas.
não integrarão o Conselho de Administração pessoas que sejam parentes entre si ou
tenham relação de parentesco com membros da Presidência, da Diretoria Colegiada,
até o terceiro grau, inclusive por afinidade.
a Seguradora manterá uma Diretoria ou Superintendência de Controles Internos e
compliance, cujo Diretor ou Superintendente será recrutado por meio de empresa
especializada e terá a eficiência da área aferida por empresa de auditoria externa.
a Seguradora, por meio da sua Diretoria, instituirá procedimento de rotina para o
encaminhamento ao Ministério Público, à Polícia ou à SUSEP da documentação ou
notícia relacionada a fraudes contra o Seguro DPVAT, na forma tentada ou consumada.
as contratações realizadas pela Seguradora deverão obedecer a regras internas de
contratação de fornecedores e prestadores de serviço, dispostas de forma transparente
e em documento específico que garanta a plena e rigorosa observância das regras de
compliance e dos princípios da eficiência, moralidade e impessoalidade.

Todas as medidas passam a constituir obrigações de relevante interesse social por força
deste instrumento, são práticas adotadas pela líder do Consórcio do Seguro DPVAT, que
vem aperfeiçoando continuamente os seus processos operacionais, de gestão e
transparência.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS
Aos Consorciados, Conselheiros e Administradores do
Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre – DPVAT
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias do Consórcio de Operação do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre –
DPVAT (“Consórcio do Seguro DPVAT”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
abril de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente e dos
fluxos de caixa para o período de quatro meses findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do
Consórcio do Seguro DPVAT em 30 de abril de 2020, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o período de quatro meses findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando as particularidades das
operações do Seguro DPVAT.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras intermediárias”. Somos independentes em relação ao Consórcio do Seguro DPVAT,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos
Informações financeiras comparativas
Os valores correspondentes às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019 e ao período de quatro meses findo em 20 de abril de 2019,
apresentados para fins de comparação, não foram auditados por nós ou por outros auditores
independentes.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras intermediárias
e o relatório do auditor
A Administração do Consórcio do Seguro DPVAT é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias não abrange o Relatório da
Administração, e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
intermediárias ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades supervisionadas pela SUSEP, considerando as particularidades das operações do
Seguro DPVAT, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras intermediárias livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de o Consórcio do Seguro DPVAT continuar operando e
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a não ser
que a Administração pretenda liquidar o Consórcio do Seguro DPVAT ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança do Consórcio do Seguro DPVAT são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
intermediárias.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
intermediárias
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
intermediárias, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações financeiras intermediárias.
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Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Consórcio do Seguro
DPVAT.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Consórcio do Seguro
DPVAT. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
intermediárias ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o
Consórcio do Seguro DPVAT a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
intermediárias, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras intermediárias
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ

Roberto Paulo Kenedi
Contador
CRC nº 1 RJ 081401/O-5
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
ATIVO
Nota
Circulante
Disponível
Bancos
Aplicações
Outros créditos operacionais
Títulos e créditos a receber
Títulos e créditos a receber
Outros créditos
Despesas antecipadas
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Outros créditos operacionais
Imobilizado
Bens móveis
Outras imobilizações
Intangível
Outros intangíveis
Total do ativo

5
6
7

5
7

8(a)

8(b)

30/04/2020
8.278.378
728
728
8.185.945
22.310
65.493
65.009
484
3.902
42.392
26.915
1.540
25.375
24.593
782
7.701
7.276
425
7.776
7.776
8.320.770

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

31/12/2019

(Não auditado)

8.670.324
2.333
2.333
8.577.776
572
88.865
88.213
652
778
39.864
23.075
1.552
21.523
20.183
1.340
8.407
7.847
560
8.382
8.382
8.710.188
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
PASSIVO
Nota
Circulante

30/04/2020

31/12/2019

(Não auditado)

8.287.854

8.677.231

102.261
25.220
6.260
10.820
59.961

183.500
81.711
6.261
8.000
87.528

11
12

72.328
67.298
5.030
3.301

14.870
5
12
14.853
4.617

13

8.075.191

8.421.771

8.075.191

8.421.771

Outros débitos

34.773
34.773

52.473
52.473

Não circulante

32.916

32.957

Contas a pagar

27.656
27.656

27.176
27.176

5.260
5.260

5.781
5.781

8.320.770

8.710.188

Contas a pagar
Obrigações a pagar
Impostos e encargos sociais a recolher
Encargos trabalhistas
Outras contas a Pagar

9

10

Débitos das operações com seguros e resseguros
Prêmios a restituir
Corretores de seguros
Outros débitos operacionais
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas – Seguros

1.9 (b)

Danos
Outros débitos

15

Outras contas a pagar
Outros débitos
Provisões judiciais
Total do passivo

15 (a)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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30/04/2020

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Nota

Prêmios emitidos
Variações das provisões técnicas de prêmios

16 (a)
16 (b)

Prêmios ganhos
Receita com emissão de apólices
Sinistros ocorridos
Custos de aquisição
Outras receitas e despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado operacional

16 (c)
16 (d)
16 (e)
16 (f)
16 (g)

79.432

558.646

390.843

(304.286)

470.275

254.360

138.856
(490.433)
(43.806)
(71.888)
(34)

148.281
(204.745)
(112)
(75.633)
(88.013)
(13.585)

237

1.783

3.207

22.336

(30)

(3)

3.177

22.333

Perdas com ativos não correntes
Margem de resultado (i)

30/04/2019

(Não auditado e
Reapresentado)

(i) Refere-se à margem de resultado do Consórcio do Seguro DPVAT, conforme art. 49 da Resolução CNSP nº 378,
conforme detalhe na NE 1.4.3 Da Margem de resultado do Consórcio do Seguro DPVAT.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
30/04/2020
Margem de resultado
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do período

30/04/2019

(não auditado)

3.177

22.333

-

-

3.177

22.333
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Margem de resultado
Depreciação e amortização
Perdas com ativos não correntes
Variação nas contas patrimoniais
Aplicações
Outros créditos operacionais
Despesas antecipadas
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais
Impostos e contribuições retidos na fonte
Contas a pagar
Débitos de operações com seguros
Outros débitos
Provisões técnicas – seguros
Depósitos de terceiros
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

30/04/2019

30/04/2020
3.177
1.599
30

(Não auditado)

391.843
(21.738)
(3.124)
23.372
(3.852)
2.817
(86.350)
58.477
(18.221)
(346.565)
(1.316)
149

(141.698)
10.274
(732)
1.517
(1.125)
(33.142)
3.885
1.030
139.680
4.016
8.689

(317)
(317)

(256)
(256)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de margem de resultado
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento

(1.437)
(1.437)

(13.495)
(13.495)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do período
Caixa e equivalente de caixa no final do período

(1.605)
2.333
728

(5.062)
5.603
541

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

22.333
2.648
3
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
O Consórcio de Operação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre – DPVAT, doravante denominado “Consórcio do Seguro DPVAT”,
foi criado pela Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (“CNSP”) nº 154, de 2006.
Conforme previsto na Lei nº 6.904, de 1976, no art. 278, o Consórcio do Seguro DPVAT não tem
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no
Instrumento do Consórcio do Seguro DPVAT, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção de solidariedade, observando as orientações contidas na Resolução CNSP nº 332, de
2015, e alterações posteriores.
1.1. Principais características do Seguro DPVAT
Conforme disposto na Resolução CNSP nº 332, de 2015, e alterações posteriores, o Seguro
DPVAT garante cobertura por danos pessoais causados por veículos automotores de via
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
O Seguro DPVAT tem como principais características:
• beneficiar motoristas, passageiros ou pedestres, independentemente do número de
envolvidos, incluindo estrangeiros que estejam em território nacional;
• cobrir danos decorrentes de acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional;
• indenizar ou reembolsar individualmente as vítimas de acidente de trânsito, transportadas
ou não, de maneira simples, gratuita e sem a necessidade de intermediários;
• indenizar independentemente de comprovação de quitação do seguro ou da culpa do
condutor. Entretanto, no caso de inadimplência, somente o proprietário do veículo não é
indenizado;
• vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano;
1.2 Prêmio do Seguro DPVAT
O valor do prêmio do Seguro DPVAT é fixado, anualmente, pelo CNSP, para cada categoria de
veículo automotor de via terrestre, considerando-se as estimativas de sinistralidade, o princípio
da solidariedade entre os segurados, os repasses previstos em lei ao Fundo Nacional de Saúde
(“FNS”) e ao Departamento Nacional de Trânsito (“Denatran”), as despesas administrativas e a
constituição de provisões técnicas, considerando a suficiência de recursos, que afeta
diretamente a precificação e a margem de resultado das consorciadas.
A Resolução CNSP nº 332, de 2015, e alterações posteriores, estabelece que:
•

o proprietário de veículo, sujeito a registro e a licenciamento, na forma estabelecida no
Código Nacional de Trânsito, deve pagar o prêmio do Seguro DPVAT;
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•

o proprietário que não efetuar o pagamento do prêmio do Seguro DPVAT até o vencimento
será considerado inadimplente e se sujeitará às consequências da mora;

•

se o proprietário do veículo causador do sinistro não estiver com o prêmio do Seguro DPVAT
pago no próprio exercício civil, e a ocorrência do sinistro for posterior seu vencimento,
somente este não terá direito à indenização.

Conforme Resolução CNSP nº 389, de 2019, os prêmios tarifários relativos às categorias do
DPVAT, quais sejam, 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, estão assim distribuídos:
Valores dos Prêmios Tarifários
Categorias

2020
Res. CNSP
nº 378/2019

2019
Res. CNSP % redução
nº 371/2018

Automóveis e camionetas
R$
particulares

1,06 R$

12,00

-91,2%

Táxis, carros de aluguel

R$

1,06 R$

12,00

-91,2%

Ônibus

R$

6,38 R$

33,61

-81,0%

Micro-ônibus

R$

3,93 R$

20,84

-81,1%

Ciclomotores

R$

1,50 R$

15,43

-90,3%

Motocicletas, motonetas e
R$
similares

8,10 R$

80,11

-89,9%

Caminhões

1,61 R$

12,56

-87,2%

R$

Adicionalmente aos prêmios tarifários do Seguro DPVAT, é cobrado o valor de R$ 4,15 (quatro
reais e quinze centavos) como receita com emissão de bilhetes, para suportar os custos da
emissão do bilhete do Seguro DPVAT, despesas com cobrança, emissão dos formulários do CRLV
(Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) e CRV (Certificado de Registro de Veículo),
em atendimento ao disposto nos §§ 3º e 4º do art. 12 da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de
1974, incluídos pelo artigo 30 da Lei nº 11.945, de 4 de junho de 2009.
A Resolução CNSP nº 378, de 2019, que reduziu os prêmios do Seguro DPVAT entre 81% a 91%
em relação a 2019, teve como premissa a utilização do excedente técnico. O trabalho de revisão
tarifária do seguro DPVAT para 2020, realizado pela SUSEP, e divulgado através do PARECER
ELETRÔNICO: SUSEP/DIR4/CGMOP Nº 5/2019, em 17/10/2019, em seu item 4, demonstra que
a tarifa técnica média para o seguro DPVAT seria de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta
centavos), sem considerar o valor cobrado a título de custo de emissão e de cobrança do bilhete
do seguro DPVAT (atualmente em R$ 4,15 por bilhete).
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O prêmio médio, no entanto, que foi estabelecido pelo CNSP, e realizado nos primeiros quatro
meses de 2020, é da ordem de R$ 4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos), bem inferior (90,23%) ao prêmio técnico médio calculado pela SUSEP no seu estudo de tarifação.
Para suprir as necessidades de caixa e fazer frente às obrigações com sinistros nos
primeiros quatro meses de 2020, foi consumido o montante de R$ 438.254, conforme
demonstrado na nota explicativa 13 (a) reversão de provisões. O saldo da Provisão de Excedente
Técnico – PET, considerando as receitas financeiras do período, passou de R$ 5.340.672 em 31
de dezembro de 2019 para R$ 4.886.782 em 30 de abril de 2020, uma redução de R$ 453.890
em quatro meses.
Diante desta situação, será necessário aprofundar as discussões com a SUSEP e o CNSP no
sentido de se retomar o reajuste tarifário para o alcance do equilíbrio financeiro, a continuidade
e a sustentabilidade do negócio à longo prazo, e, por consequência, a proteção dos segurados,
especialmente, da parcela menos favorecida da população.
Conforme Resolução CNSP nº 378, de 2019, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020, as
dotações dos prêmios tarifários foram assim distribuídas:

Dotações

2020
Res. CNSP nº 378/2019

2019
Res. CNSP
nº 371/2018

FNS
Denatran
Despesas Gerais (a)
Prêmio Puro + IBNR
Margem de Resultado
Corretagem (b)
Total

45,00%
5,00%
0,00%
48,00%
2,00%
0,00%
100%

45,00%
5,00%
11,87%
36,12%
2,00%
0,01%
100%

(a) Despesas Gerais: o valor das despesas gerais passou a ser fixado anualmente. Em 2020, o valor fixado foi de R$
217.180, e os recursos serão originados da Provisão de Excedentes Técnicos (PET).
(b) Corretagem: conforme parecer emitido pela Procuradoria Federal, demandado pela SUSEP, o recolhimento de
corretagem na venda direta de seguros, por meio do bilhete é opcional. Portanto, a partir de 2020, essa dotação foi
zerada.

1.3 Indenização do Seguro DPVAT
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A indenização do Seguro DPVAT tem caráter social e protege os brasileiros, cuja população é
estimada em cerca de 210 milhões de pessoas, (fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística –IBGE, data-base de 1º de julho de 2019), em casos de acidentes de trânsito,
especialmente os de renda mais baixa, em um contexto em que menos de 20% da frota brasileira
está segurada por meio de seguros facultativos tradicionais, conforme estatística da FenSeg
(Federação Nacional de Seguros Gerais). De cada 10 veículos em circulação, menos de 3
possuem algum seguro facultativo tradicional e, ainda que parte destes também conte a
eventual cobertura responsabilidade civil contra danos pessoais, as importâncias seguradas são
definidas pelo contratante, ou seja, podem ser menores que os valores cobertos pelo DPVAT.
Portanto, mais de 70% dos veículos brasileiros podem estar circulando, somente, com as
coberturas do Seguro DPVAT.
Conforme dado fornecido pelo Denatran, existem mais de 68 milhões de proprietários de
veículos. Com base nessa premissa, a universalidade e abrangência do Seguro DPVAT são
possíveis mesmo com custos anuais acessíveis. Seguramente pode ser considerado como uma
das mais bem-sucedidas experiências de microsseguros do mundo.
Os valores dos limites de indenização foram criados pela Lei nº 6.194, de 1974, e foram
atualizados de acordo com a Lei nº 11.482, de 2007. Os beneficiários têm até 3 anos para dar
entrada no pedido de indenização, dentro das três coberturas previstas em lei: morte, com
indenização de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais); invalidez permanente, com indenização
de até R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais); e reembolso de Despesas Médicas e
Suplementares (DAMS), com indenização de até R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais). A
Resolução CNSP nº 332, de 2015, e alterações posteriores, estabelece ainda que:
• na ocorrência de invalidez permanente ou de reembolso de DAMS, a indenização é paga à
vítima;
• na ocorrência de morte, os beneficiários são o cônjuge ou pessoa a este equiparada, nos
termos da legislação, e os herdeiros da vítima, nos moldes do Código Civil Brasileiro;
• em caso de invalidez permanente, desde que o tratamento seja finalizados e seja definitivo
o caráter da invalidez, o valor da indenização é apurado tomando-se por base o percentual
da incapacidade de que for portadora a vítima, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194,
de 1974, incluída pela Lei nº 11.945, de 2009;
• as indenizações por morte e invalidez permanente e o reembolso de DAMS são pagos,
independentemente da existência de culpa, no prazo de até trinta dias, a contar da data de
apresentação da documentação que comprova o direito;
• as indenizações por morte e invalidez permanente não são cumulativas;
• o reembolso de DAMS não é descontado da indenização por morte ou invalidez permanente;
• as indenizações/reembolsos são pagos através de depósito ou transferência eletrônica de
dados – TED para a conta corrente ou poupança do beneficiário ou vítima;
• no caso de sinistro causado por veículo automotor identificado ou não, a indenização ou
reembolso é pago por pessoa vitimada;
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1.4 Administração do Consórcio do Seguro DPVAT
1.4.1 Condição para adesão das seguradoras no Consórcio do Seguro DPVAT
As disposições para adesão ao Consórcio do Seguro DPVAT, assim como os direitos e obrigações
das seguradoras consorciadas e da seguradora líder, e, ainda as diretrizes de regras mínimas que
deverão constar no contrato de constituição (“Instrumento do Consórcio), estão contidas na
Resolução CNSP nº 332, de 2015, e alterações posteriores, na Seção VII, Da Administração do
Consórcio DPVAT, Subseção I Do Consórcio e da Seguradora Líder.
Para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio do Seguro DPVAT e
obter expressa autorização da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), mediante a
satisfação das seguintes condições:
•
•
•
•
•
•

estar com as provisões técnicas devidamente constituídas e cobertas;
possuir patrimônio líquido ajustado superior ao capital mínimo requerido;
não estar em débito com a SUSEP, em decorrência de multas administrativas, em decisões
transitadas em julgado;
ter liquidado os débitos referentes a ações judiciais com trânsito em julgado;
ter o representante legal da seguradora assinado o instrumento padrão de adesão ao
Consórcio do Seguro DPVAT; e
não ser seguradora estabelecida, exclusivamente, para operar em microsseguro.

O Instrumento do Consórcio contém as regras de adesão e retirada das seguradoras, e suas
alterações deverão ser previamente aprovadas pela SUSEP, com regras de participação,
conforme abaixo:
•

regra I: 50% da participação total no Consórcio do Seguro DPVAT deve ser definida de forma
proporcional ao patrimônio líquido ajustado de cada seguradora participante na data-base
de dezembro do ano anterior ao cálculo; e

•

regra II: 50% da participação total no Consórcio do Seguro DPVAT deve ser definida com base
nas regiões em que as seguradoras participantes estão autorizadas a operar, sendo que:

a) primeiramente, deve-se efetuar o cálculo da divisão entre cada região de operação, de forma
proporcional ao volume total de prêmios emitidos do Seguro DPVAT em cada uma dessas
regiões no ano anterior ao do cálculo; e
b) para cada valor obtido na alínea anterior, deve-se efetuar a divisão simples entre o total de
seguradoras participantes autorizadas a operar naquela região.
O contrato deve estipular que qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de
indenização e reclamações que lhe forem apresentadas.
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Após autorização pela SUSEP, o prazo de permanência no Consórcio do Seguro DPVAT por
tempo indeterminado, desde que a seguradora satisfaça as condições ali referidas.
Na hipótese de a seguradora deixar de observar qualquer uma das condições previstas, a SUSEP
poderá, após intimação e manifestação do interessado, suspender a autorização para operar no
Consórcio do Seguro DPVAT.
Na hipótese de a seguradora vir a ser submetida a regime de Direção Fiscal e a adoção da medida
ter decorrido da inobservância das condições previstas, a decretação desse regime especial
deverá implicar a suspensão automática da autorização para operar no Consórcio do Seguro
DPVAT.
1.4.2 Administração do Consórcio do Seguro DPVAT
A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A (“Seguradora Líder”), autorizada a operar
através da Portaria SUSEP nº 2.797, de 2007, foi criada para atuar como líder do Consórcio do
Seguro DPVAT, nos termos previstos na legislação em vigor, a fim de representar as seguradoras
consorciadas, e para de gerir e administrar seus respectivos interesses na operação conjunta do
Seguro DPVAT. Além de atuar como líder do Consórcio do Seguro DPVAT, a Seguradora Líder
também dele participa como consorciada.
1.4.3 Recepção e regulação de sinistros
Conforme previsto na Resolução CNSP nº 332, de 2015, e alterações posteriores, no artigo 33,
parágrafo 2º, e na Cláusula 4.1 do Instrumento do Consórcio, qualquer seguradora consorciada
se obriga a receber as solicitações de indenização e reclamações que lhe forem apresentadas.
As seguradoras consorciadas que realizam o serviço de recepção e regulação de sinistros,
recebem o ressarcimento de custos operacionais (“RCO”). O valor unitário de ressarcimento de
custos com recepção é de R$ 70 (setenta reais) por sinistro avisado e pago e de R$ 377 (trezentos
e setenta e sete reais) para ressarcimento de regulação para morte e invalidez permanente e R$
88 (oitenta e oito reais) para regulação de despesas de assistência médica e suplementares
(DAMS).
1.5 Fundo para Contingência
Além das cláusulas obrigatórias que são dispostas pela Resolução CNSP nº 332, de 2015, e
alterações posteriores, o Instrumento do Consórcio do Seguro DPVAT possui uma obrigação
financeira como regra de saída para as seguradoras consorciadas, contida na Cláusula 12.3 do
6º aditivo ao contrato do Consórcio do Seguro DPVAT. Essa obrigação de saída foi denominada
de “Fundo para Contingência”.
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A criação do Fundo para Contingência remonta ao ano de 2002 quando, então, o “Convênio
DPVAT”, criou a “reserva de contingência” para fazer frente às despesas, com exceção de
sinistros, a serem incorridas pelas companhias seguradoras conveniadas em caso de liquidação
do Convênio DPVAT.
Com a criação do Consórcio do Seguro DPVAT, a reserva de contingência foi revista, prevista e
regulada na Cláusula nº 13 do instrumento de constituição do Consórcio do Seguro DPVAT.
Atualmente, está prevista na Cláusula nº 12 do 6º aditivo do instrumento. O Consórcio do
Seguro DPVAT, portanto, já nasceu com esse Fundo para Contingência contratualmente
estabelecido.
O Fundo para Contingência corresponde a um valor definido, à época, no montante de R$
21.500, corrigido anualmente à 6% a.a.. Esse valor, atualizado para 30 de abril de 2020, é de R$
62.268, ou seja, caso a consorciada solicite desligamento do Consórcio do Seguro DPVAT, terá
que aportar a sua quota parte sobre esse montante. O fato gerador dessa obrigação ocorre
somente na data de saída.
Em 30 de abril de 2020, o Consórcio do Seguro DPVAT possuía o saldo de R$ 28.600 de Fundo
para Contingência integralizado, conforme detalhado abaixo:
Fundo para Contingência Total para fins de saída do Consórcio DPVAT, conforme Instrumento do
Consórcio assinado pelas Consorciadas:
Saldo em 31/12/2019 .....................................
(+) Atualização monetária do período................
(=) Saldo em 30/04/2020 ..................................

R$ 59.991
R$ 2.277
R$ 62.268

Fundo para Contingência integralizado até 30/04/2020:
Saldo em 31/12/2019.........................................
(+) Atualização monetária período .......................
(+) Integralização das consorciadas retirantes......
(-) Utilização recursos para pagamento do TAC-MPMG.
(=) Saldo em 30/04/2020..........................................

R$ 52.473
R$
441
R$ 5.686
(R$ 30.000)
R$ 28.600

Esses recursos estão aplicados em fundo de investimento exclusivo de renda fixa, que compõe
as aplicações financeiras não vinculadas às provisões técnicas.
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1.6 Relacionamento com DETRANs
A Seguradora Líder mantém convênios firmados com os DETRANs estaduais e do Distrito
Federal, os quais tem papel importante no apoio ao mecanismo de arrecadação do Seguro
DPVAT.
Abaixo, seguem as principais atribuições dos DETRANs:
a) manter atualizadas, no âmbito de sua circunscrição e competência, medidas administrativas
garantidoras da eficácia do cumprimento da obrigação para arrecadação do prêmio tarifário,
adotando, para tanto, normas e rotinas procedimentais direcionadas para a exigibilidade de
comprovação de quitação do seguro relativo ao exercício imediatamente anterior e a quitação
do seguro do exercício corrente, como condicionante para o recebimento Certificado de
Registro de Veículos do (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV),
em consonância com as disposições do Código de Trânsito, das Resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito e do disposto no artigo nº 12 da Lei Federal n.º 6.194, de 1974 e a Resolução Contran
nº 788, de 2020;
b) zelar, no âmbito das suas atribuições, pelo correto preenchimento do bilhete do Seguro
DPVAT e sua entrega, juntamente com o CRV e CRLV, aos proprietários de veículos automotores,
no licenciamento do veículo, através do Acordo de Cooperação Técnica assinado com o
Denatran, em 10 de maio de 2017, em contrapartida a Seguradora Líder deverá fornecer os
formulários de CRV e CRLV, acoplados ao Bilhete do Seguro DPVAT. A partir de 1º de agosto de
2020, encerra-se a obrigação do documento físico de CRLV, porém o mesmo poderá ser emitido
até o dia 31 de dezembro e, também, será mantido a emissão do bilhete de CRV;
c) manter a rotina de atualização diária junto à Seguradora Líder da frota ativa de veículos sob
sua responsabilidade, através da rotina de intercâmbio de dados. Tendo em vista que os
DETRANs são responsáveis pelo cadastro do veículo, essa consulta é efetuada através da origem
do dado, através da atualização do intercâmbio de dados pelo licenciamento. O fato da
informação vir dos DETRANs favorece para que as baixas sejam direcionadas aos veículos
corretos, evitando erros de processamento e impedindo o licenciamento, o que aumentaria o
fluxo nos canais de atendimento e, consequentemente, o custo da operação;
d) disponibilizar, na forma informatizada, os dados estatísticos referentes à frota de veículos
ativa e licenciada no âmbito de sua circunscrição e competência, em atenção ao disposto na
Rotina de Intercâmbio de Dados (RID), mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente,
contendo as movimentações, inclusões e oscilações de proprietários de veículos, relativas ao
mês anterior.
A obrigação para pagamento mensal aos DETRANs pelos serviços prestados na parceira do
convênio é fixada em percentual fixo de 1% sobre os prêmios arrecadados tarifários, líquidos de
restituição, em seus respectivos Estados.
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1.7 Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Minas Gerais (TAC-MPMG)
Em 27 de junho de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, as consorciadas presentes,
deliberaram aprovar os termos da minuta do TAC e do Protocolo de Obrigações com o MPMG,
autorizando sua assinatura pela Administração da Seguradora Líder, na qualidade de
administradora do Consórcio do Seguro DPVAT.
Em 13 de dezembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, houve a ratificação da
celebração do TAC e do Protocolo de Obrigações com o MPMG e a rerratificação do custeio do
valor dos investimentos previstos.
As deliberações foram:
1) As consorciadas presentes, ratificaram a celebração do TAC e do Protocolo de Obrigações a
serem celebrados pela Administração da Seguradora Líder, na qualidade de líder do
Consórcio do Seguro DPVAT, com o MPMG, conforme aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária do Consórcio, realizada em 27 de junho de 2019, ficando a Administração da
Seguradora Líder autorizada a tomar todas e quaisquer medidas necessárias para a
formalização dos referidos documentos e cumprimento de suas obrigações; e
2) Aprovação, pela unanimidade dos votos das consorciadas presentes, da rerratificação do
custeio do valor dos investimentos e obrigações devidos, conforme Termo de Compromisso
de Ajustamento e Conduta e Protocolo de Obrigações, de acordo com a proposta realizada
em assembleia, devendo ser observada a seguinte ordem de utilização de recursos:
(a) Utilização do saldo integralizado e atualizado dos recursos constantes do Fundo para
Contingência, previsto na Cláusula 12.3 do Instrumento do Consórcio que, em 31 de
dezembro de 2019, totalizou R$ 52.473;
(b) Utilização da totalidade dos valores que serão aportados ao Fundo para Contingência em
decorrência da saída de consorciadas a partir de janeiro de 2020;
(c) Utilização de até a totalidade da margem de resultado retida das consorciadas integrantes
do Consórcio do Seguro DPVAT do ano de 2019, o que abrange os valores retidos de janeiro
a dezembro de 2019, no montante de R$ 27.138.
Ficou registrado que continua válido e em vigor o Fundo para Contingência, que deverá
continuar a ser recomposto pelas consorciadas que eventualmente solicitarem o seu
desligamento do Consórcio do Seguro DPVAT, sempre de forma proporcional à sua quota de
participação no Consórcio do Seguro DPVAT, de acordo com as regras vigentes previstas na
Cláusula 12.3 e seguintes do Instrumento do Consórcio, ficando a Seguradora Líder, por meio de
seus administradores, autorizada expressamente a, na qualidade de líder do Consórcio do
Seguro DPVAT, praticar todos os atos necessários à assinatura do TAC e Protocolo de Obrigações
com o MPMG e a proceder ao pagamento dos valores ali estabelecidos, na forma aprovada por
naquela assembleia geral extraordinária.
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A Seguradora realizou os registros contábeis de reconhecimento dessa deliberação, registrando
uma obrigação a pagar ao MPMG em contrapartida de um contas a receber perante às
consorciadas, que estão refletidos nessas demonstrações financeiras, conforme demonstrado
no quadro abaixo:
COMPOSIÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DO TAC-MPMG

Origem dos recursos
(a) Total da obrigação a pagar MPMG
(b) Margem de resultado 2019 retida
(c) Fundo para Contingência integralizado
Saldo a receber das consorciadas

Nota

30/04/2020

31/12/2019

10 (b)
10 (a)

58.385
(27.232)

87.566
(27.138)

15(b)

(28.600)

(52.473)

2.553

7.955

(a) Refere-se à obrigação do TAC-MPMG, corrigida mensalmente pelo índice TJMPG de correção do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG).
(b) Refere-se à margem de resultado retida das consorciadas, atualizada monetariamente, conforme deliberado
em AGE, em 13 de dezembro de 2019.
(c) Refere-se ao Fundo para Contingência, integralizado pelas consorciadas que se desligaram do Consórcio do
Seguro DPVAT, destinado ao pagamento do TAC, conforme deliberado em AGE, em 13 de dezembro de 2019.

Em 23 de janeiro de 2020, a Seguradora Líder, na qualidade líder do Consórcio do Seguro DPVAT,
assinou o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.
Tendo em vista:
(i) As conclusões extraídas das investigações realizadas nos autos do inquérito civil público
registrado sob o número 0433.17.000312-6 e da denominada “Operação Tempo de
Despertar”, desenvolvida no âmbito deste Ministério Público Estadual, com o apoio do
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/Unidade Montes
Claros e Polícia Federal;
(ii) O interesse do Consórcio do Seguro DPVAT em adotar, em suas operações, a experiência e
as rotinas que se mostraram extremamente eficientes para coibir as fraudes no Município
de Montes Claros, expandindo a sua aplicação a todo o Estado de Minas Gerais, com o
desenvolvimento de um projeto piloto que possa ser implementado como modelo em sua
atuação administrativa e na consecução de seus objetivos operacionais;
(iii) O interesse social do qual se reveste o Seguro DPVAT e, por consequência, a relevância
pública do serviço prestado pelo Consórcio do Seguro DPVAT;
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(iv) Na qualidade de empresa líder do Consórcio do Seguro DPVAT e gestora de suas operações,
é a principal interessada na supressão de fraudes no pagamento das respectivas
indenizações;
(v) Atendendo às suas responsabilidades operacionais e das empresas consorciadas,
devidamente autorizada pelo Conselho de Administração e pelas consorciadas, reunidas
em Assembleia, considerou necessário não apenas o compromisso de adotar as
providências já identificadas como eficientes no combate à fraude, mas, sobretudo, investir
e financiar políticas que tenham como foco o combate a fraudes, a prevenção de acidentes
e a recuperação das vítimas de acidentes de trânsito; e
(vi) Os recursos a serem aplicados no cumprimento do presente Termo de Ajustamento de
Conduta configuraram investimentos em melhorias das operações do Seguro DPVAT, não
estando vinculados a sanções, mas exaurindo o objeto do Inquérito Civil nº
0433.17.000312-6.
Para atender ao propósito estabelecido, a Seguradora Líder obriga-se a cumprir 18 (dezoito)
medidas previstas no TAC, inclusive promovendo as adequações nas suas estruturas internas e
alterações estatutárias necessárias, a saber:
1) Os ocupantes dos cargos de Presidente e das Diretorias serão recrutados, por empresa
especializada, observadas, quanto ao mais, as regras estatutárias vigentes. Esta medida
encontra-se parcialmente implementada em 30 de abril de 2020. Falta a atualização da POL06-Política de Gestão de Pessoas.
2) Somente integrarão o Conselho de Administração pessoas de reputação ilibada, sobre as
quais não existam condenações pela prática de crime ou de ato de improbidade administrativa,
observando, inclusive, as disposições contidas na regulação própria exercida pela SUSEP. Esta
medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
3) O recrutamento de novos funcionários de nível técnico e superior se dará, exclusivamente,
por meio de processo seletivo, precedido de ampla divulgação ao público, adotando
mecanismos eficientes para se garantir essa publicidade, com ênfase para as mídias digitais,
observadas políticas editadas pela Seguradora Líder que priorize a “meritocracia”, a partir de
análise de currículos e entrevistas isentas de interferências externas. Esta medida encontra-se
implementada em 30 de abril de 2020;
4) Não integrarão o Conselho de Administração pessoas que sejam parentes entre si ou tenham
relação de parentesco com membros da Presidência, da Diretoria Colegiada, até o terceiro grau,
inclusive por afinidade. Esta medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
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5) A Seguradora manterá uma Diretoria ou Superintendência de Controles Internos e
compliance, cujo Diretor ou Superintendente será recrutado por meio de empresa especializada
e terá a eficiência da área aferida por empresa de auditoria externa. Esta medida encontra-se
parcialmente implementada em 30 de abril de 2020. Falta a atualização da POL-06-Política de
Gestão de Pessoas;
6) A prestação de contas das despesas administrativas realizadas pela Seguradora Líder deverá
ocorrer semestralmente, perante o Conselho de Administração, e deverá ser aprovada por
maioria de votos. Esta medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
7) A empresa manterá, na rede mundial de computadores, portal de transparência contendo,
dentre outras informações, o seu quadro de funcionários com o organograma, sem a
identificação pessoal, descrição dos cargos e forma de contratação. Esta medida ainda será
implementada;
8) A Seguradora, por meio da sua Diretoria, instituirá procedimento de rotina para o
encaminhamento ao Ministério Público, à Polícia ou à SUSEP da documentação ou notícia
relacionada a fraudes contra o Seguro DPVAT, na forma tentada ou consumada. Esta medida
encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
9) Os pagamentos a fornecedores realizados pela empresa deverão ser disponibilizados na rede
mundial de computadores, no mês seguinte ao de pagamento, com acesso aos órgãos de
fiscalização e controle, devendo constar dados mínimos que permitam a identificação do
favorecido. Esta medida ainda será implementada;
10) As contratações realizadas pela Seguradora deverão obedecer a regras internas de
contratação de fornecedores e prestadores de serviço, dispostas de forma transparente e em
documento específico que garanta a plena e rigorosa observância das regras de compliance e
dos princípios da eficiência, moralidade e impessoalidade. Esta medida encontra-se
implementada em 30 de abril de 2020;
11) A admissão dos boletins de ocorrência emitidos pelas polícias militar e civil, nos
procedimentos de indenização do Seguro DPVAT, deverá ser precedida de conferência da sua
autenticidade junto aos órgãos emitentes, desde que disponibilizados eletronicamente pelos
órgãos emitentes para consulta da Seguradora. Esta medida encontra-se implementada em 30
de abril de 2020;
12) Nos termos do artigo 33º da Resolução CNSP nº 332, de 09 de dezembro de 2015, as
seguradoras se obrigam a receber os requerimentos de indenização e reclamações que lhe
forem apresentadas pelos postulantes das indenizações relacionadas ao Seguro DPVAT e se
responsabilizam pela conferência da documentação, dados e informações apresentados. Esta
medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
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13) Os pagamentos administrativos das indenizações do Seguro DPVAT somente poderão
ocorrer mediante depósito bancário em conta corrente ou de poupança de titularidade dos
próprios beneficiários, sendo vedado o depósito em conta corrente de terceiros. Esta medida
encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
14) A Seguradora procederá à rigorosa análise de todos os processos judiciais existentes até esta
data sem decisão de primeira instância, ressalvados os casos que venham a ser extintos
anteriormente ao término desse prazo, de modo a identificar indícios de fraudes e eventual
participação de advogados, empresas, servidores públicos, médicos e fisioterapeutas
denunciados no âmbito da “Operação Tempo de Despertar”. Esta medida encontra-se
implementada em 30 de abril de 2020;
15) A Seguradora não estimulará mutirões judiciários para conciliação das ações contra ela
propostas, podendo, no entanto, fazê-lo desde que instada pelo Poder Judiciário, inclusive
arcando com eventuais despesas necessárias a facilitar o julgamento seguro dessas ações,
resguardando-se o relevante interesse social envolvido e a estrita observância dos critérios
legais estabelecidos. Esta medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
16) As defesas apresentadas no âmbito judicial deverão ser acompanhadas de cópia do inteiro
teor do procedimento que resultou no pagamento da indenização pela via administrativa. Esta
medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
17) À exceção das ações penais já em curso, nas quais houve pagamento de honorários
advocatícios, a Seguradora não mais atuará como assistente de acusação, salvo em caso de
situação específica, demonstrado o interesse que justifique a medida em caráter excepcional.
Esta medida encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
18) A Seguradora orientará sua publicidade externa de modo a esclarecer ao público em geral
que o Seguro DPVAT destina-se, exclusivamente, a cobrir danos pessoais decorrentes de
acidente de trânsito que resultem invalidez permanente, parcial ou total, além dos casos de
morte e despesas de assistência médica e suplementares – DAMS, bem como a prevenção de
fraudes e atuação do Ministério Público e outros órgãos de controle e investigação. Esta medida
encontra-se implementada em 30 de abril de 2020;
As medidas previstas acima, que passam a constituir obrigações de relevante interesse social
por força deste instrumento, deverão ser integralmente implementadas no prazo máximo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do referido TAC. A Seguradora
Líder já implementou a maioria das medidas previstas nesse termo e vem aperfeiçoando
continuamente os seus processos operacionais, de gestão e transparência.
Além das medidas previstas, a Seguradora realizará, em nome do Consórcio do Seguro DPVAT,
investimento no valor de R$ 87.000, com desembolso nos prazos fixados da seguinte forma:
•
•

2020: R$ 30.000 em até 15 dias após a assinatura do presente instrumento de ajuste;
2020: R$ 30.000 até o dia 30 de julho de 2020, corrigidos monetariamente, desde 1º de
agosto de 2019, pelo índice de atualização do TJMG; e
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•

2021: R$ 27.000 até o dia 30 de julho de 2021, corrigidos monetariamente, desde 1º de
agosto de 2019, pelo índice de atualização do TJMG.

Os recursos para pagamento do TAC são oriundos das consorciadas, portanto, o pagamento do
valor não poderá promover a elevação do prêmio do Seguro DPVAT.
Os recursos serão empregados na realização dos objetos fixados nos instrumentos jurídicos,
podendo abranger, dentre outros, a estruturação dos órgãos de controle, a compra de
equipamentos, obras de infraestrutura e quaisquer outras finalidades sociais relevantes,
vinculadas ao objeto do DPVAT, observados os objetivos preconizados na Resolução CNSP nº
332, de 2015, a critério do Ministério Público.
A primeira parcela, no montante de R$ 30.000, foi paga no dia 06 de fevereiro de 2020.
Até o momento da aprovação dessas Demonstrações Financeiras, a segunda parcela vencida em
31 de julho, não foi quitada, pois sua realização está condicionada à comprovação por parte do
Estado de Minas Gerais da utilização de 90% do repasse da primeira parcela, conforme previsto
na cláusula 2.3 do Protocolo de Obrigações.
Abaixo, o quadro com a movimento do passivo relacionado ao TAC, em 30/04/2020:

(=) Saldo em 31/12/2019.................................................
(+) Atualização monetária período ....................................
(-) Pagamento da primeira parcela.....................................
(=) Saldo a pagar em 30/04/2020.......................................

87.566
819
(30.000)
58.385

1.8 Natureza e características essenciais relacionadas às despesas custeadas pelas receitas
do Seguro DPVAT
Anualmente, até o dia 30 de agosto, é submetida, para a aprovação do Conselho Diretor da
SUSEP, uma previsão orçamentária detalhada de todas as suas despesas para o exercício social
seguinte, em atendimento ao estabelecido no artigo 10 da Resolução CNSP nº 153 de 2006. A
previsão orçamentária apresenta um nível de detalhamento por fornecedor, projeto ou
atividade, conforme determina a Circular SUSEP nº 574, de 2018, alterada pela Circular nº 593,
de 2019.
Todas as despesas, independentemente de sua natureza, são avaliadas quanto ao processo de
escolha do fornecedor e quanto a sua finalidade, devendo possuir uma relação direta de
prestação de serviços, pagamento de sinistros ou aquisição de produtos para a operação do
Seguro DPVAT e resultar em produto (bem ou serviço) que possa ser verificável pela fiscalização
da SUSEP.
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Atendidas as condições, as despesas são custeadas pelas receitas do Seguro DPVAT. Caso as
despesas não atendam as condições, o parecer técnico emitido pela SUSEP fundamentando o
fato é enviado para avaliação do Conselho Diretor da SUSEP e, caso ratificado pelo próprio
Conselho, essas despesas deverão ser custeadas com os recursos das consorciadas, podendo ser
descontadas da sua margem de resultado. Em relação a essa decisão do Conselho Diretor cabe
pedido de reconsideração ao próprio Colegiado.
Conforme a circular nº 574, de 2018, as despesas elencadas abaixo não serão custeadas pelas
receitas do Seguro DPVAT:
(i) despesas com sinistros que excedam ao valor máximo previsto em Lei, a não ser quando um
valor maior for decidido por uma ação judicial; e
(ii) despesas relacionadas a multas ou qualquer outra sanção que decorra de falhas operacionais
na gestão do Consórcio do Seguro DPVAT.
Em 04 de novembro de 2019, a Seguradora Líder foi notificada, através do Ofício Eletrônico nº
1/2019/SUSEP/DIR4, de glosas propostas pela SUSEP na apuração do valor das despesas
administrativas a serem consideradas no processo de revisão tarifária do Seguro DPVAT para o
ano de 2020, assim como de glosas em determinadas despesas incorridas nos anos de 2018 e
2019. Essas glosas totalizam R$ 2.618 em 2019 e R$ 35.410 em 2018 e referem-se,
essencialmente, à multa de rescisão contratual com provedor de serviços de tecnologia e falhas
apontadas pela equipe da fiscalização nos processos de cotações de fornecedores.
Em 19 de novembro de 2019, a Seguradora Líder protocolou pedido de reconsideração junto ao
Conselho Diretor da SUSEP referente às glosas apontadas e, até a presente data a Seguradora
Líder aguarda a decisão do Conselho Diretor da SUSEP.
Para o ano de 2020, a Resolução CNSP 377, de 2019 estabeleceu o limite de R$ 217.180 para as
despesas gerais. Até o mês de abril de 2020, o total de Despesas Gerais, incluindo as receitas
operacionais e despesas operacionais, despesas administrativas, despesas com tributos e
resultado financeiro totalizam uma receita líquida de R$ 23.365.
Para o ano de 2019, a Resolução CNSP 371, de 2018 estabeleceu uma dotação de 11,87% dos
prêmios emitidos brutos. Até o mês de abril de 2019, considerando os prêmios emitidos no
montante de R$ 1.093.682, o limite de gastos é de R$ 129.820. As Despesas Gerais totalizaram
uma despesa líquida de (R$ 30.732).
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Despesas Gerais versus limites definidos pelo CNSP
Receita com emissão de bilhetes
Outras receitas e despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro

Nota
16 (d)
16 (e)
16 (f)
16 (g)

Limite aprovado pelo CNSP

30/04/2020
138.856
(43.806)
(71.888)
(34)
237
23.365

30/04/2019
148.281
(75.633)
(88.013)
(13.585)
1.783
(27.167)

217.180

129.820

1.9 Fatos relevantes ocorridos no período
a) Medida Provisória 904, de 2019 – perda de eficácia
Em 21 de abril de 2020, a Medida Provisória nº 904, de 2019, perdeu a sua eficácia. Essa MP
dispunha sobre a extinção do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Embarcações ou por suas Cargas – DPEM, de que trata a alínea “l” do caput do art. 20 do
Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966 e o repasse à Conta Única do Tesouro Nacional
da diferença entre os recursos acumulados nas provisões técnicas das demonstrações
financeiras do Consórcio do Seguro DPVAT e o valor necessário para o pagamento das suas
obrigações.
b) Restituição de prêmios – valores pagos a maior
A Resolução CNSP nº 378, de 2019, reduziu o prêmio tarifário do Seguro DPVAT em relação a
2019, dependendo da categoria do veículo automotor de via terrestre.
Em 30 de dezembro de 2019, a Seguradora Líder protocolou a Reclamação nº 38.736 com pedido
de tutela de urgência no Supremo Tribunal Federal (STF), para suspender os efeitos da Resolução
CNSP nº 378, de 2019, de modo que a fixação dos prêmios tarifários do Seguro DPVAT, para o
ano de 2020, observasse as condições vigentes antes da sua entrada em vigor (relativas ao ano
de 2019) e para cassar o ato reclamado (Resolução CNSP nº 378, de 2019), mantendo a fixação
dos prêmios tarifários do Seguro DPVAT, para o ano de 2020, nas condições vigentes antes da
sua entrada em vigor. A liminar foi deferida, no dia 31 de dezembro de 2019, suspendendo os
efeitos da Resolução CNSP nº 378, de 2019.
No dia 9 de janeiro de 2020, o STF reconsiderou a decisão liminar proferida nos autos da
Reclamação Constitucional nº 38.736, e restabeleceu a eficácia da Resolução CNSP nº 378, de
2019, fazendo-se necessária a adoção dos valores por ela fixados.
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Operacionalmente, houve a aplicação de duas tabelas de valores para os prêmios tarifários do
Seguro DPVAT, em um curto período de tempo: de 1º de janeiro a 08 de janeiro de 2020, os
parâmetros sistêmicos para emissão das guias de arrecadação constavam os valores da
Resolução CNSP nº 371, de 2018 e, a partir de 9 de janeiro de 2020, após a reconsideração do
STF, os parâmetros sistêmicos foram alterados para os valores da Resolução CNSP nº 378, de
2019. A diferença entre as tarifas pode ser consultada na tabela “Valores dos Prêmios
Tarifários”, da nota explicativa 1.2 Do Prêmio do Seguro DPVAT.
Nesse período, diversos proprietários realizam o pagamento do bilhete com o valor da tabela
antiga, que tinha um prêmio tarifário maior que a tabela atual. No mês de janeiro de 2020, foram
Processados 4.008.910 bilhetes pagos a maior pelos proprietários de veículos, no montante total
de R$ 93.297.
Considerando que 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total dos prêmios recebidos
relativos ao Seguro DPVAT são destinados ao FNS e 5% (cinco por cento) são destinados ao
Denatran, nos termos do Decreto nº 2.867, de 1998 e, ainda, que o pagamento do valor total a
ser ressarcido aos proprietários de veículos será realizado diretamente pela Seguradora Líder,
cabem ao FNS e ao Denatran a devolução, para o Consórcio DPVAT, da diferença entre o valor
recebido dos prêmios pagos com base no valor do exercício de 2019 e o valor atualmente em
vigor fixado pela Resolução CNSP nº 378, de 2019, nos valores de R$ 41.981 e R$ 4.664,
respectivamente.
A Seguradora Líder adotou, tempestivamente, as medidas cabíveis para adequação da
arrecadação dos prêmios DPVAT e, desde 15 de janeiro de 2020, iniciou procedimento para
ressarcimento da diferença aos proprietários de veículos que efetuaram o pagamento do prêmio
do ano corrente de 2020 com base no valor do ano de 2019, consoante dispunha a Resolução
CNSP nº 332, de 2015, antes das alterações promovidas pela Resolução nº 378, de 2019.
No quadrimestre, a Seguradora Líder recepcionou 819.559 pedidos de restituição, e realizou a
restituição aos proprietários solicitantes o montante de R$ 25.998. Além disso, no dia 29 de abril
de 2020, recuperou o valor de R$ 40.248 do FNS, restando um valor de R$ 1.733 que está sendo
apurado.
Para solicitar a restituição dos valores pagos a maior é necessário acessar o site da Seguradora
Líder, no endereço www.seguradoralider.com.br. A restituição da diferença dos valores pagos a
maior é feita diretamente na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo. Ao
enviar a solicitação, o proprietário recebe um número de protocolo para o acompanhamento da
restituição, no mesmo site. Após o cadastro, a restituição é processada em até dois dias úteis,
dependendo, apenas, da compensação bancária para a sua finalização.
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c) Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 108, de 2020 – retirada de tramitação
Devido à pandemia do COVID-19, foi publicado, em 23 de abril de 2020, o Projeto de Lei
Complementar (PLP) nº 108, de 2020, de autoria do Poder Executivo, que dispunha sobre o
repasse ao Sistema Único de Saúde (SUS) dos valores correspondentes ao excedente de recursos
acumulados que cobrem as provisões técnicas do Consórcio do Seguro DPVAT de que trata o
art. 7º da Lei nº 6.194, de 1974.
O artigo 2º da PLP determinava que o Consórcio do Seguro DPVAT, repassasse ao SUS o
montante de R$ 4,25 bilhões, sob a supervisão da SUSEP. Este valor corresponderia à diferença
entre a totalidade dos recursos acumulados que cobrem as provisões técnicas do Consórcio do
Seguro DPVAT e o valor necessário ao pagamento de suas obrigações.
Em 02 de julho de 2020, o Poder Executivo, por meio da Mensagem 362/2020, solicitou a
retirada de tramitação do PLP nº 108, de 2020. Na mesma data, a Mesa Diretora da Câmara dos
Deputados deferiu a solicitação, remetendo a proposição ao arquivo sem ter sido apreciada.
d) Deliberação CONTRAN nº 180: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em
meio eletrônico
A deliberação CONTRAN nº 180, de 2019, substituiu ao Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículo (CRLV) em meio físico pelo meio digital (CRLV-e).
O Denatran disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLVe, ou sua versão impressa,
por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code QRCode) inserido no documento.
Os Departamentos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN) deverão providenciar
as adequações sistêmicas necessárias, em conjunto com o DENATRAN, para adoção do CRLV-e.
A expedição do CRLV-e, sem obrigatoriedade de sua impressão, deverá ser implantada em todo
o território nacional até 30 de junho de 2020, facultada sua antecipação.
O CRLV em meio físico com modelo previsto na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro
de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019,
poderá ser utilizado para o licenciamento de veículos para o exercício 2020.
O CRLV-e somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e
multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, bem como o pagamento do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).
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e) Fiscalizações especiais SUSEP – em andamento
Existem 04 (quatro) fiscalizações atualmente em andamento por parte da SUSEP, e até a data
de aprovação para divulgação dessas demonstrações financeiras intermediárias, não foi
apresentado por parte da SUSEP, a conclusão dos trabalhos, a saber:
(i)

Fiscalização especial, para análise de processos da área técnica de operações de sinistros
administrativos: fiscalização realizada pela equipe de Coordenação de Fiscalização de
Conduta de Seguros Massificados, Pessoas e Previdência (COFIC);
(ii) Fiscalização especial para análise do relatório de investigação forense, relativo ao período
de 2008 a 2016 (relacionado à Operação Tempo de Despertar): fiscalização realizada pela
equipe de Coordenação Geral de Fiscalização Prudencial (CGFIP);
(iii) Fiscalização ordinária para análise das despesas administrativas: fiscalização realizada pela
equipe da Coordenação de Fiscalização Prudencial 1 (CGMOP);
(iv) Fiscalização especial para análise de processos relacionados a Governança Corporativa:
fiscalização realizada pela equipe da Coordenação Geral de Supervisão Consolidada 2
(CONS2).
f) Impactos da pandemia do COVID-19 no negócio
Um dos destaques ocorridos no mundo, inclusive no Brasil, foi a pandemia do COVID-19, não
sendo possível evitar de falar de seus impactos no negócio.
O Consórcio do Seguro DPVAT possui uma Comissão de Crise, que teve um papel fundamental
para garantir a continuidade da operação.
A Comissão de Crise, foi criada em novembro de 2017, cujas diretrizes estão contidas em
regimento interno e os objetivos estão listados abaixo:
•

avaliar situações informadas sobre possíveis crises ou desastres;

•

analisar as causas e os efeitos da crise ou do desastre confirmado, definindo possíveis ações
corretivas para tratamento destes efeitos, e definir ações que se enquadrem na alçada de
decisão dos membros da Comissão ou da Diretoria;

•

efetuar reporte da situação da crise ou do desastre aos membros da Diretoria disponíveis
para o contato com o máximo de brevidade e da forma que for possível;

•

avaliar o acionamento do Plano de Continuidade de Negócios – PCN e ou do Plano de
Recuperação de Desastres – PRD, e solicitar aos Membros da Diretoria disponíveis a
autorização para acionar um ou ambos os planos;

•

comunicar aos empregados o acionamento do PCN e do PRD, passando as primeiras
orientações conforme decisão da Diretoria ou pelo disposto nos manuais destes planos.
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A Comissão de Crise é constituída pelos membros abaixo:
•

Coordenador titular que é um gestor da área de gestão de pessoas e seu suplente, o
Superintendente de Controles Internos;

•

Diretor da Tecnologia da Informação e seu suplente, o gestor de Infraestrutura de TI;

•

Gerente de compras, contratos e administrativo e seu suplente, o Superintendente de
Operações.

Na crise da pandemia do Coronavírus (COVID-19) a comissão agiu prontamente para garantir a
segurança de seu quadro de empregados, com comunicação eficaz, identificando na primeira
semana empregados com maior risco de contaminação, seguindo orientações conforme
orientações do Ministério da Saúde, que foram dispensados imediatamente do trabalho
presencial e migraram para o trabalho remoto. A partir da segunda semana, o percentual de
alcance de trabalho remoto, em um cenário de contingência, imposto pela pandemia, foi de
99%.
Outras ações importantes foram realizadas, como a antecipação da vacina da gripe, feita com
segurança em formato drive-thru e na sede da Seguradora Líder, com programação de horário
e grupo de pessoas.
•

Impacto no trabalho do pessoal próprio e ações tomadas

Além das ações em prol da segurança dos empregados, houve ações importantes para garantir
o bem-estar dos empregados no trabalho durante o período de contingência, tais como:
compromisso de garantia da permanência do quadro de empregados, adiantamento da parcela
de 13º salário, pensando nos impactos econômicos futuros. Além disso, houve fornecimento de
equipamentos de trabalho para fins ergonômicos e investimento em treinamento online
coletivos.
•

Impacto Operação nas operações de arrecadação e indenização

Na operação de arrecadação foi possível identificar impactos diretamente relacionados à
pandemia. Cerca de 50% dos bilhetes arrecadados são pagos em casas lotéricas e nas agências
bancárias. Em abril de 2020 foi registrada uma retração de 26,8% na comparação com o mesmo
mês de 2019, impactando significativamente no resultado do quadrimestre.
Além disso, em razão do isolamento social 11 estados prorrogaram o calendário de vencimento,
seja com alteração apenas no vencimento do IPVA (DF/MT/RR), somente no Licenciamento
(CE/MS/RJ) ou em ambas as taxas (AM/GO/MA/PI/RO), impactando nos vencimentos do Seguro
DPVAT.
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Na operação do processo de atendimento aos beneficiários, o impacto da crise foi sentido na
operação com queda nos avisos de sinistros, proveniente do isolamento social, o que dificultou
o acesso à documentação necessária e também aos pontos físicos para avisos de quem não
possui smartphone ou internet, ou possui dificuldades para utilização destes canais. Nos
sinistros judiciais houve uma redução de 10,3%; já os sinistros administrativos, a redução
apurada foi de 13,3%.
•

Resultado Financeiro

Os efeitos da pandemia foram sentidos, também, nos resultados das aplicações financeiras,
afetados por um forte aumento de volatilidade nos mercados global e doméstico e por forte
queda nominal da taxa básica de juros da economia determinada pelo COPOM (Comitê de
Política Monetária do Banco Central), acompanhando ação orquestrada de cortes nas taxas de
juros dos principais Bancos Centrais mundiais buscando estimular as economias, mitigando os
efeitos da desaceleração causada pela quarentena imposta.
No caso específico das operações do Seguro DPVAT, a volatilidade, apesar de capturar efeito
negativo pontualmente em curtos períodos, propiciou aos gestores dos fundos de
investimentos, que constituem a carteira garantidora das provisões técnicas, alcançarem os
melhores resultados históricos acumulados na superação percentual à taxa do CDI, seja no
resultado anual, e mesmo nos períodos de 12 e 24 meses. Em contrapartida, a drástica redução
da taxa básica de juros a níveis inéditos, determinou rentabilidades nominais historicamente as
mais baixas, com efeito direto na capitalização dos ativos garantidores das provisões técnicas.
2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS
a)

Base de preparação

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela SUSEP. Estas demonstrações financeiras intermediárias consideram as
particularidades do modelo DPVAT descritas nas principais políticas contábeis, referentes as
normas emitidas pelo CNSP, aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), referendados pela SUSEP e ao Manual de Práticas
e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador, que contém orientações específicas para a
contabilização das operações Seguro DPVAT.
Essas demonstrações financeiras intermediárias consideram os seguintes períodos para fins de
comparação:
(i) Balanços patrimoniais: 30 de abril de 2020 e 31 de dezembro de 2019;
(ii) Demonstrações dos Resultados: períodos de quatro meses findos em 30 de abril de 2020 e
30 de abril de 2019;
(iii)Demonstrações dos Resultados Abrangentes: períodos de quatro meses findos em 30 de abril
de 2020 e 30 de abril de 2019;
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(iv) Demonstrações dos Fluxos de Caixa: períodos de quatro meses findos em 30 de abril de 2020
e 30 de abril de 2019.
As demonstrações financeiras intermediárias do Consórcio do Seguro DPVAT não incluem a
Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), em função do Consórcio do Seguro
DPVAT não possuir capital social e patrimônio líquido. Os resultados mensais são apurados e
destinados às seguradoras consorciadas.
A Administração elaborou as demonstrações financeiras intermediárias considerando o
pressuposto da continuidade do Seguro DPVAT e, consequentemente, do Consórcio do Seguro
DPVAT.
As demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas para divulgação pela
Administração em 11 de agosto de 2020.
b)

Base para avaliação, apresentação e moeda funcional

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em milhares de reais e foram
elaboradas com base no custo histórico, com exceção dos ativos financeiros que foram
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A moeda funcional é o Real (R$). Os ativos,
passivos, resultados e demais informações apresentadas nas demonstrações financeiras
intermediárias são, na essência, valores de titularidade do Consórcio do Seguro DPVAT.
c)

Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias requer que a Administração use de
julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos
suscetíveis a essas estimativas e premissas envolvem, entre outros: (i) valor justo de ativos e
passivos financeiros; (ii) provisões técnicas; (iii) provisão para risco de créditos (impairment); e,
(iv) provisão para processos judiciais. A liquidação das transações que envolvem essas
estimativas poderá ser efetuada por valores sensivelmente diferentes dos estimados em razão
de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1. Principais políticas contábeis adotadas
a)

Ativos financeiros - aplicações e instrumentos financeiros

Os ativos financeiros são mensurados pelo seu valor justo. Após o reconhecimento inicial, as
variações do valor justo são registradas imediatamente em despesas ou receitas financeiras na
demonstração de resultado.
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O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas
divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa
tiveram seus valores justos obtidos a partir das tabelas de taxas médias do mercado secundário
divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
(ANBIMA).
b)

Recebíveis

Os recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos determináveis, que não
são cotados em um mercado ativo. Os recebíveis compreendem os valores registrados nas
rubricas “Outros Créditos Operacionais” e “Títulos e créditos a receber” que são contabilizados
pelo custo amortizado decrescido de quaisquer perdas por redução ao valor recuperável.
c)

Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada, pelo
método linear.
d)

Intangível

Compreende, substancialmente, custos de aquisição de softwares e custos incorridos no
desenvolvimento de sistemas de informática. São reconhecidos quando os sistemas entram em
operação e amortizados pelo método linear pelo prazo estimado de vida útil desses sistemas
seguindo orientações do CPC 04 (R1) – ATIVO INTANGÍVEL.
e) Contas a pagar
As contas a pagar são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no
curso normal das operações de administração do Consórcio do Seguro DPVAT, sendo
classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
f)

Provisões técnicas - seguros

As provisões técnicas são constituídas e calculadas em consonância com as determinações e os
critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP. O Seguro DPVAT tem regras diferenciadas
contidas na Resolução CNSP nº 377, de 2019, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2020.
Deverão ser constituídas, mensalmente, as seguintes provisões técnicas:
•
Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): corresponde ao montante referente à
parcela dos ''sinistros mais despesas com sinistros" dos prêmios tarifários identificados
acumulados no ano, multiplicado pela razão entre os dias a decorrer no ano e o total de dias do
ano;
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•
Provisão para Despesas Administrativas (PDA): é constituída anualmente, em 1º de
janeiro, com base no valor definido pelo CNSP para custear as despesas administrativas anuais
do Consórcio do Seguro DPVAT e eventual déficit administrativo do exercício anterior coberto
pelas sociedades seguradoras que compõem o Consórcio do Seguro DPVAT. Para 2020, o valor
foi fixado em R$ 217.180. O saldo da PDA deverá ser deduzido dos valores das despesas
administrativas efetivamente realizadas no mês pelo Consórcio do Seguro DPVAT, observados
os critérios de avaliação dessas despesas definidas em regulação, e acrescido da parcela
"Despesas Administrativas" dos prêmios tarifários recebidos no mês, referentes a exercícios
anteriores, incluindo o valor cobrado a título de custo de emissão e de cobrança do bilhete.
•
Provisão de Excedente Técnico (PET): consolida o excedente técnico da operação,
resultado técnico que é apurado mensalmente, com base nos procedimentos descritos abaixo:
(=) Parcela ”Sinistros + Despesas com sinistros” dos prêmios tarifários identificados no mês
(+/-) Variação da PPNG apurada no mês
(+/-) Sinistros ocorridos no mês
(-) Despesas financeiras relacionadas a sinistros
(=) Resultado de Excedente Técnico (déficit técnico ou excedente técnico)
O saldo inicial da PET, em 1º de janeiro de 2020, corresponde à soma dos valores das provisões
IBNR, PSL e PDA registrados em 31 de dezembro de 2019 subtraída da soma dos valores das
provisões IBNR, PSL e PDR calculados, na mesma data base, com base nos critérios descritos da
Resolução nº 377, de 2019.
•
Provisão de valores a regularizar (PVR): corresponde ao valor das parcelas dos prêmios
tarifários recebidas e não identificadas até a data de balanço, incluindo o valor cobrado a título
de custo de emissão e de cobrança do bilhete;
•
Provisão de sinistros a liquidar (PSL): corresponde ao valor esperado a liquidar dos
sinistros avisados até a data de balanço, incluindo as eventuais atualizações monetárias e juros
devidos relacionados aos valores abrangidos pela provisão. A PSL deverá contemplar, quando
necessário, os ajustes de IBNeR (sinistros ocorridos e não suficientemente avisados) para o
desenvolvimento agregado dos sinistros avisados e ainda não pagos, cujos valores poderão ser
alterados ao longo do processo de regulação até a sua liquidação final. Atualmente, a IBNeR
encontra-se contabilizada na IBNR, durante o exercício de 2020, a Administração do Consórcio
do Seguro DPVAT realizará análises internas de sua atual metodologia, visando segregar o
componente de IBNeR para a sua contabilização na PSL. A metodologia a ser desenvolvida
considera, para o cálculo da PSL, a data de aviso do sinistro como sendo a data do efetivo registro
no sistema por parte do Consórcio DPVAT. A metodologia de cálculo é detalhada em Nota
Técnica Atuarial. A PSL é segregada entre sinistros em demanda judicial e sinistros
administrativos:
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I.

sinistros administrativos: constituída a partir de valores estimados de pagamentos,
que considera a probabilidade de ocorrência de sinistros negados por ausência de
cobertura ou cancelados, que são comuns na operação do Seguro DPVAT, calculados
com base na média móvel, do histórico de ocorrências dos últimos doze meses, de
acordo com cada tipo de cobertura: (i) por morte: calculada com base no valor da
importância segurada vigente; (ii) despesas médico-hospitalares: calculada com base
no histórico do valor médio indenizado nos últimos doze meses, desde que não
exceda ao valor máximo de cobertura; (iii) por invalidez: calculada com base no
histórico do valor médio dos sinistros com indenizações pagas de sinistros nos
últimos 12 meses, desde que não exceda ao valor máximo de cobertura. Nas etapas
de regulação, onde ocorre o reajuste da PSL de acordo com o tipo de serviço
solicitado, são consideradas todas as indenizações pagas de sinistros;

II.

Sinistros Judiciais: é constituída com base na estimativa da PSL judicial de cada
sinistro pendente, considerando a média móvel dos valores médios pagos de
indenização dos últimos 12 meses, inclusive, os casos onde não houve desembolso,
sendo estratificada por tipo de cobertura do seguro. Os valores médios são
calculados mensalmente e atualizados trimestralmente ou de acordo com a
avaliação da área atuarial, para adequação da provisão.

• Provisão de despesas relacionadas (PDR): corresponde ao valor esperado a liquidar das
despesas relacionadas aos sinistros ocorridos, avisados ou não e, considera, as despesas já
realizadas e pendentes de pagamento relacionadas a sinistros avisados e as despesas ainda não
realizadas relacionadas a sinistros ocorridos, avisados ou não. Seguindo determinação da SUSEP,
validada por meio do Ofício eletrônico nº 41/2020/COPRA/CGMOP/DIR4/SUSEP, de 1º de julho
de 2020, foi considerado o fluxo de pagamentos projetados descontado pela EETJ (estrutura a
termo de taxa de juros) prefixada com defasagem de 1 mês em relação à data-base. Foram
calculadas as seguintes taxas prefixadas equivalentes: 4,09% a.a. para 30 de abril de 2020; 4,98%
a.a. para 31 de dezembro de 2019; e 6,96% a.a. para 30 de abril de 2019.
•
Provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR): corresponde ao valor esperado
a liquidar relativo a sinistros ocorridos e não avisados até a de balanço. A referida estimativa é
calculada de acordo com a metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial. Seguindo
determinação
da
SUSEP,
validada
por
meio
do
Ofício
eletrônico
nº
41/2020/COPRA/CGMOP/DIR4/SUSEP, de 1º de julho de 2020, foi considerado o fluxo de
pagamentos projetados descontado pela EETJ (estrutura a termo de taxa de juros) prefixada
com defasagem de 1 mês em relação à data-base. Foram calculadas as seguintes taxas
prefixadas equivalentes: 4,09% a.a. para 30 de abril de 2020; 4,98% a.a. para 31 de dezembro
de 2019; e 6,96% a.a. para 30 de abril de 2019.
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•
Atualização das provisões técnicas: As provisões técnicas de PDA e PET são atualizadas
mensalmente de acordo com a rentabilidade obtida pela carteira de investimentos que
garantem a cobertura das provisões técnicas, sendo esses integralmente aplicados em fundos
exclusivos constituídos em sua totalidade por títulos públicos federais. Os ativos garantidores
vinculados às provisões técnicas que são reconhecidos, mensalmente, a débito das aplicações
financeiras e a crédito receita financeira, e conforme disposto na Resolução CNSP nº 377, de
2019, o valor do rendimento é capitalizado nas provisões técnicas, com o registro contábil a
débito de despesa financeira e a crédito das provisões técnicas, no passivo. Com isso o efeito
final destas contabilizações, no grupo de resultado financeiro, é nula.
•
Teste de adequação dos passivos (TAP): Conforme disposto no artigo 45, parágrafo
único, da Circular SUSEP nº 517, de 2015, o teste de adequação dos passivos (TAP) não se aplica
aos contratos e certificados relativos ao Seguro DPVAT.
g)

Ações judiciais

A probabilidade de perda nesses processos judiciais é objeto de avaliação periódica, efetuada
pelos assessores jurídicos da Seguradora Líder, na sua figura de administradora do Consórcio do
Seguro DPVAT, e leva em consideração a natureza das ações, similaridade com processos
anteriores, complexidade e posicionamento dos Tribunais. O desembolso estimado na resolução
final das ações, cuja probabilidade de perda é considerada provável, é provisionado. Os valores
reclamados em ações judiciais, cuja probabilidade de perda é classificada como "possível", não
são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados em notas explicativas, quando
relevantes.
h) Resultado
A apuração do resultado considera:
• Os prêmios tarifários, líquidos dos repasses obrigatórios, são reconhecidos contabilmente no
resultado quando recebidos e identificados e são diferidos e apropriados por competência
pela constituição da PPNG;
• Sinistros ocorridos são reconhecidos contabilmente mediante ao aviso do sinistro;
• Outras receitas e despesas operacionais contêm, essencialmente, os gastos com cobrança
dos prêmios tarifários e as receitas com a emissão dos bilhetes de seguros;
• As despesas administrativas são contabilizadas por regime de competência.
• O resultado financeiro inclui, principalmente, o resultado das aplicações financeiras dos
ativos livres e vinculados às provisões técnicas e a atualização monetárias de ativos e
passivos.
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3.2 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro
de 2020:
a) Resolução CNSP nº 377, de 2019
Em 30 de maio de 2017, a SUSEP reativou a Subcomissão do DPVAT no âmbito da Comissão
Contábil SUSEP (CCS SUSEP), para aperfeiçoar os lançamentos e a evidenciação das operações
do Seguro DPVAT nas demonstrações financeiras, permitindo um melhor entendimento dos
valores lançados e dos motivos de suas variações e, se necessário, propor mudanças normativas.
O trabalho foi finalizado em 04 de abril de 2018 e, em 26 de julho de 2018, o relatório final foi
emitido e disponibilizado no site da SUSEP.
As principais mudanças da Resolução CNSP nº 377, de 2019 e, foram:
(1) Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG): nova provisão para fins de registro dos prêmios
tarifários por competência. No modelo anterior, os prêmios tarifários eram registrados no
resultado pelo regime de caixa;
(2) Provisão de Excedentes Técnicos (PET): nova provisão cujo objetivo é dar maior
transparência ao resultado técnico da operação do Seguro DPVAT. No modelo anterior, o
resultado técnico era incluído na IBNR (Incurred but not reported);
(3) Provisão de Despesas Administrativas (PDA): aperfeiçoamento, com a inclusão de valor de
dotação fixa para consumo anual, que será transferido da PET no início do exercício,
baseada nos dados orçamentários apresentados nos estudos pela Seguradora Líder e
aprovados pela SUSEP. No modelo anterior, o valor era fixado em percentual e transferido
da IBNR;
(4) Provisão de valores a regularizar (PVR): nova provisão cujo objetivo é dar maior visibilidade
aos bilhetes recebidos financeiramente, mas cujo correspondente proprietário ainda não
foi identificado. No modelo anterior, os bilhetes recebidos financeiramente, mas cujo
correspondente proprietário ainda não havia sido identificado eram registrados na como
Prêmios Emitidos - RVNE (Riscos Vigentes e Não Emitidos) no resultado;
(5) Provisão de sinistros a liquidar (PSL): (i) PSL Administrativa - aperfeiçoamento do modelo
com as práticas de mercado, com o registro contábil por tipos de movimento: aviso, ajuste
de estimativa, cancelamento, estorno e reversão e pagamento. (ii) PSL Judicial –
aperfeiçoamento do modelo, com a segregação dos honorários de sucumbências, que, por
sua vez, passaram a ser classificados na Provisão de despesas relacionadas (PDR).
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(6) Provisão de sinistros Ocorridos e não avisados (IBNR atuarial): aperfeiçoamento do modelo
com o cálculo efetuado atuarialmente. No modelo anterior, essa provisão era baseada na
aplicação de um percentual de dotação sobre os prêmios. Para a data-base de 30 de abril
de 2020, a provisão de IBNR contempla as parcelas de IBNR e IBNeR. Conforme descrito na
nota 3.1 (f), a Administração do Consórcio do Seguro DPVAT realizará análises internas de
sua atual metodologia, visando segregar o componente de IBNeR para a sua contabilização
na PSL. A Administração entende que o total das provisões técnicas, contabilizadas em 30
de abril de 2020, é suficiente para fazer face às obrigações atuariais do Consórcio do Seguro
DPVAT.
(7) Provisão de despesas relacionadas (PDR): nova provisão para fins de contabilização das
despesas relacionadas a sinistros. A PDR é atuarialmente calculada e é segregada entre as
despesas a decorrer e as despesas incorridas. No modelo anterior, as despesas incorridas
eram registradas nas despesas com sinistros em contrapartida do contas a pagar e as
despesas a incorrer estavam inseridas na provisão IBNR.
(8) Obrigatoriedade de publicação de um conjunto completo de demonstrações financeiras
do Consórcio do Seguro DPVAT, nas datas-bases de 30 de abril e 31 de outubro,
acompanhadas dos correspondentes relatórios dos auditores independentes, que
deverão ser divulgadas no sítio eletrônico da Seguradora Líder e encaminhadas à SUSEP
até as datas de 15 de julho e 15 de janeiro, respectivamente. Excepcionalmente, para
2020, o prazo de entrega das demonstrações financeiras intermediárias, relativas à
data-base de 30 de abril de 2020, foi prorrogado para 15 de agosto de 2020. Em 25 de
junho de 2020, a Seguradora Líder protocolou Ofício DIAFI 074/2020, com pedido de
prorrogação do prazo para a publicação das demonstrações financeiras intermediárias,
considerando o estado de calamidade pública causada pela pandemia de COVID-19. O
Conselho Diretor da SUSEP aprovou o pleito de prorrogação, através do Ofício Eletrônico
nº 9/2020/DIR3/SUSEP.
b) Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis - SUSEP
Em 2020, foi disponibilizada uma atualização do Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis
do Mercado Segurador da SUSEP. As principais as alterações trazidas pelo manual, para as
operações do Seguro DPVAT, foram:
(1) Reconhecimento de Prêmios emitidos: os prêmios emitidos, líquidos dos repasses
obrigatórios, são reconhecidos contabilmente no resultado quando recebidos e
identificados. Os prêmios emitidos, líquidos dos repasses obrigatórios recebidos, mas
cujos proprietários ainda não foram identificados são contabilizados no passivo, na PVR.
Até 31 de dezembro de 2019, a contabilização era feita com base nos prêmios emitidos,
líquidos dos repasses obrigatórios, recebidos, conforme requeria a norma da SUSEP
vigente à época;
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(2) Reconhecimento Sinistros Incorridos: até 2019 os valores contabilizados nessa rubrica
representavam o montante de sinistros pagos, sendo as movimentações da PSL
registradas diretamente na variação de IBNR. A partir de 2020, houve um
aperfeiçoamento nesse roteiro contábil, de forma a refletir as movimentações
segregadas no resultado, com as devidas aberturas de avisos, cancelamentos,
reavaliação de estimativas, baixas de processos judiciais ganhos e as negativas de
sinistros por falta de cobertura.
c) Circular SUSEP nº 595, de 2019
A SUSEP realizou estudos sobre a operação de Consórcio do Seguro DPVAT, dando continuidade
ao aprimoramento do registro contábil das suas operações, e identificou oportunidades de
melhoria, baseado em estudos das novas práticas contábeis internacionais, contidas nos Comitê
de Pronunciamentos contábeis (CPCs), documentado na exposição de motivos COREC 0594968
SEI 15414.632065/2019-42.
Com base na exposição de motivos sobre o estudo do modelo contábil do Seguro DPVAT, no dia
25 de novembro de 2019, a SUSEP divulgou ao mercado a Consulta Pública nº 13/2019.
Até 2019, conforme instruções contidas na Circular SUSEP nº 517, de 2015, nos artigos 153 e
154, as operações decorrentes dos Consórcio do Seguro DPVAT eram tratadas como cosseguro
e toda a movimentação financeira era efetuada dentro da Seguradora Líder, que registrava a
operação como um todo e repassava a informação para as consorciadas, para o devido registro
contábil. Deste modo, as consorciadas registravam em suas demonstrações financeiras, os
saldos correspondentes à suas respectivas parcelas de participação (% sobre o saldo da conta
do demonstrativo do Consórcio do Seguro DPVAT) na maioria das rubricas próprias da operação
do Seguro DPVAT.
A proposta da Consulta Pública nº 13/2019 foi a revogação dos artigos 153 e 154, para que a
contabilização das operações do Seguro DPVAT passasse a ser consolidada, exclusivamente, nas
demonstrações financeiras do Consórcio do Seguro DPVAT, que seriam obrigatórias a partir de
1º de janeiro de 2020, dando maior transparência ao mercado das operações, seja da
consorciada, seja do Consórcio do Seguro DPVAT.
A partir de 2020, os artigos 153 e 154 da Circular SUSEP n° 517, de 2015, foram revogados, por
força da Circular SUSEP n° 595, de 2019, que alterou as instruções para o registro contábil das
operações do Consórcio do Seguro DPVAT. Conforme orientação divulgada, pela SUSEP, no
Manual de Práticas e Procedimentos Contábeis do Mercado Segurador revisado, com vigência a
partir de janeiro de 2020, as seguradoras consorciadas, somente devem registrar os valores a
receber referentes a apuração mensal da margem de resultado e o devido recebimento destes,
bem como os ressarcimentos de prestação de serviços de recepção e regulação de sinistros
(RCO) e eventuais provisões não técnicas.
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d) Divulgação das demonstrações financeiras do Consórcio do Seguro DPVAT
As demonstrações financeiras do Consórcio do Seguro DPVAT têm sua exigibilidade de preparo,
auditoria e publicação, pela Seguradora Líder, a partir de 1º de janeiro de 2020, conforme
Resolução CNSP nº 377, de 2019.
No entanto, com a preocupação de diligência no cumprimento correto desta obrigação, a
Seguradora Líder protocolou, no dia 22 de março de 2020, o Ofício DIAFI nº 058/2020, Processo
SUSEP 15414.604374/2020-66, com o questionamento sobre a obrigatoriedade apresentação
retrospectiva em 03 (três) colunas, requerido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
nº23, referendado pela SUSEP.
Em 29 de abril de 2020, o Conselho Diretor da SUSEP, encaminhou a manifestação técnica,
conforme Ofício Eletrônico nº 444/2020/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP, Processo SUSEP n°
15414.604374/2020-66 com a aprovação para apresentação do balanço patrimonial do
Consórcio do Seguro DPVAT somente com 2 coluna (2019 e 2020).
Esta decisão é,
exclusivamente, para as demonstrações financeiras do Consórcio do Seguro DPVAT, não se
aplicando à mudança da prática contábil para as consorciadas.
e) Base comparativa e casos impraticáveis
Com a finalidade de demonstrar a relevância e a confiabilidade das demonstrações financeiras
intermediárias aos usuários da informação, bem como permitir a sua comparabilidade ao longo
do tempo, as demonstrações financeiras intermediárias do Consórcio do Seguro DPVAT foram
elaboradas seguindo as orientações contidas no CPC 23 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis)
“Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”. As demonstrações
financeiras intermediárias do Consórcio do Seguro DPVAT foram elaboradas e estão sendo
apresentadas com aplicação retrospectiva das novas políticas contábeis e práticas de divulgação
introduzidas, como se essa política e prática estivesse sido sempre aplicada.
A Administração informa que foram feitos todos os esforços razoáveis para a aplicabilidade
retrospectiva para todos os requisitos que compõem as demonstrações financeiras
intermediárias.
No entanto, seguindo as orientações contidas no CPC 23, alguns casos foram identificados como
de aplicação retroativa impraticável.
Não foi possível aplicar, retrospectivamente,
determinadas política contábil ou prática de divulgação, seja por: (i) exigir premissas baseadas
em conceitos não aplicáveis; (ii) seja por exigir estimativas significativas de valores não possíveis
de calcular, ou, ainda; (iii) por restrições sistêmicas e operacionais na obtenção de dados para
elaboração das bases comparativas.
Dessa forma, seguindo a orientação contida no item 28(h) do CPC 23, apresentamos, a seguir, a
lista das políticas contábeis e práticas de divulgação considerados, pela Administração, como de
aplicação retroativa impraticável e as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e
a descrição de como e desde quando a política contábil tem sido aplicada:
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(1) Provisão de Valores a Regularizar (PVR) e Reconhecimento dos Prêmios Emitidos: a nova
política contábil, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, determina que os bilhetes
recebidos financeiramente, mas cujo correspondente proprietário ainda não tenha sido
identificado, sejam mantidos na PVR. No modelo anterior, os bilhetes recebidos
financeiramente, mas cujo correspondente proprietário ainda não havia sido identificado
eram registrados na como Prêmios Emitidos - RVNE (Riscos Vigentes e Não Emitidos) no
resultado. Não foi possível, no entanto, aplicar a nova política contábil de forma retroativa,
pois o Consórcio do Seguro DPVAT não possuía um controle analítico com relação dos
bilhetes recebidos financeiramente, mas cujos proprietários não haviam sido identificados
até 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente, a plataforma utilizada, mainframe, não
permite o reprocessamento da base de dados, impossibilitando o fornecimento de base
dados fidedigna para construção da memória de cálculo para elaboração da informação
comparativa. A partir de 1º de janeiro de 2020, o registro contábil dos bilhetes recebidos
financeiramente, mas cujos proprietários não foram identificados está sendo realizado na
referida provisão.
(2) Indenizações avisadas: até 2019 os valores contabilizados nessa rubrica representavam o
montante de sinistros pagos, sendo as movimentações da PSL registradas diretamente na
variação de IBNR. A partir de 2020, houve um aperfeiçoamento nesse roteiro contábil, de
forma a refletir as movimentações segregadas no resultado, com as devidas aberturas de
avisos, cancelamentos, reavaliação de estimativas, baixas de processos judiciais ganhos e
as negativas de sinistros por falta de cobertura. Não foi possível aplicar a mesma abertura
para o ano de 2019, em razão da substituição do sistema de provisões que foi
implementado a partir de 1º de janeiro de 2020.
Abaixo, os efeitos na adoção da Resolução CNSP nº 377, de 2019:
•

Balanço patrimonial: os efeitos trazidos pela resolução são de reclassificações dentro do
grupo de provisões técnicas, com isso, não há impacto nos saldos apresentados no
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019;
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•

Demonstração do resultado:

Prêmios emitidos
Variações das provisões técnicas de prêmios
Prêmios ganhos
Receita com emissão de apólices
Sinistros ocorridos
Custos de aquisição
Outras receitas e despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado operacional
Perdas com ativos não correntes
Margem de resultado

Antes da
Resolução nº
377/2019

Ajustes

558.646
(105.455)
453.191
148.281
(403.576)
(112)
(75.633)
(88.013)
(13.585)
1783
22.336
(3)
22.333

(198.831)
(198.831)
198.831
-

30/04/2019
Após
aplicação da
Resolução nº
377/2019
558.646
(304.286)
254.360
148.281
(204.745)
(112)
(75.633)
(88.013)
(13.585)
1.783
22.336
(3)
22.333

O referido ajuste refere: (i) Em 2019, o resultado técnico das operações do Seguro DPVAT era
registrado na provisão IBNR, impactando a variação da IBNR no grupo de Sinistros Ocorridos,
após a adoção da Resolução CNSP nº 377/2019, esse resultado é contabilizado na Provisão de
Excedente Técnico (PET), sendo sua variação contabilizada na conta de variações das provisões
técnicas de prêmios; e (ii) Criação da provisão de prêmios não ganhos (PPNG).
3.3 Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Abaixo, as normas e interpretações revisadas e já emitidas, mas que não foram referendadas
pela SUSEP até 30 de abril de 2020, e que não estão sendo adotadas de forma antecipada pelo
Consórcio do Seguro DPVAT.
•

CPC 48 - Instrumentos Financeiros: o Comitê de Pronunciamentos Contábeis colocou
esta norma em vigor em 01 de janeiro de 2019, mas ela ainda não foi referendada pela
SUSEP, que prevê a sua adoção em conjunto com o novo CPC de Contratos de Seguros
equivalente ao IFRS 17. A previsão de entrada em vigor do IFRS 17 é 01 de janeiro de
2023, conforme o International Accounting Standard Board (IASB). O IFRS 17 ainda não
foi referendado pela SUSEP.

•

CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil): entrou em vigor a partir de 01 de
janeiro de 2019, mas ainda não foi referendada pela SUSEP.
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•
4.

ICPC 22 Incerteza sobre tratamentos de impostos sobre o lucro: entrou em vigor a partir
de 01 de janeiro de 2019, mas ainda não foi referendada pela SUSEP.
GERENCIAMENTO DE RISCOS

O Consórcio do Seguro DPVAT segue as políticas de gestão de riscos, estabelecidas pela
Seguradora Líder, que a orienta em relação às transações. Neste contexto, a natureza e a posição
geral dos riscos são regularmente monitoradas e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e o
impacto financeiro. O programa de gestão de riscos corporativos da Seguradora Líder, que
administra o Consórcio do Seguro DPVAT, considera as seguintes questões para cada uma das
categorias de riscos abaixo:
a)

Riscos financeiros

A natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas a fim de
avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Para mitigar esse tipo de risco, o
Conselho de Administração aprovou Política de Investimentos, que tem o objetivo de formalizar
os objetivos e restrições de gestão dos seus recursos.
Além disso, existe o Comitê Econômico e de Investimentos, que tem como objetivo auxiliar o
Conselho de Administração na aplicação, análise, acompanhamento e execução de leis, normas,
políticas e regulamentos vigentes aplicáveis ao Consórcio do Seguro DPVAT quando
relacionados à orçamento, investimentos e gestão de ativos financeiros.
• Risco de crédito
O risco de crédito está relacionado às possíveis perdas quando as contrapartes não cumprem
suas obrigações contratuais, gerando a inadimplência.
Tendo em vista que os títulos de crédito privado são vedados para alocação nos fundos de
investimentos do Consórcio do Seguro DPVAT, sendo permitidos somente títulos públicos
federais, os ativos garantidores das provisões técnicas são classificados como de baixo risco de
crédito.
• Risco de liquidez
O risco de liquidez está associado ao nível de facilidade de negociação de um título no mercado.
Quando há dificuldade em negociar um título pelos preços de mercado devido à insuficiência de
demanda, apresenta-se um quadro de falta de liquidez. Em decorrência dos ativos alocados nas
carteiras dos fundos de investimentos serem classificados como títulos públicos federais, com
alto volume de negociação diário no mercado, e a cotação dos fundos de investimentos do
Consórcio do Seguro DPVAT ser processada e liquidada para o dia da ordem de movimentação
de recursos, a Consórcio do Seguro DPVAT possui alto grau de liquidez em seus investimentos.
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No âmbito operacional, o risco de liquidez é caracterizado pela falta de recursos com
disponibilidade imediata para honrar os compromissos assumidos em função do descasamento
entre fluxos de pagamentos e recebimentos. A Política de Investimentos estabelece montantes
mínimos de recursos que devem ser investidos em ativos de alta liquidez para mitigar o risco de
não pagamento de sinistros.
b)

Risco de mercado

O risco de mercado está associado às flutuações de preços e taxas de ativos financeiros,
decorrentes de oscilações no mercado interno ou externo, de modo que provoque prejuízos
financeiros nos recursos investidos. Assim sendo, é o risco do Consórcio do Seguro DPVAT
incorrer em perdas provenientes do aumento da volatilidade no mercado de taxa de juros e,
consequentemente, diminuir a posição das aplicações financeiras.
•

Gerenciamento do Risco de Mercado

O Consórcio do Seguro DPVAT adota o modelo de gestão dos investimentos denominado
discricionário, situação que caracteriza a gestão terceirizada dos recursos em fundos de
investimentos exclusivos, delegando aos gestores externos as normas e objetivos a serem
atingidos através de mandatos. A carteira dos ativos garantidores das provisões técnicas é
constituída por fundos de investimentos de renda fixa que alocam seus recursos em títulos
públicos federais, operações compromissadas e instrumentos derivativos utilizados em
estratégias de posicionamento e de proteção, não sendo permitida estratégia de alavancagem.
A carteira dos ativos livres é composta por fundos de investimentos exclusivos de renda fixa, os
quais alocam seus recursos em cotas de fundos de investimentos de renda fixa indexados à taxa
CDI.
As diretrizes de aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas são estabelecidas pela
Política de Investimentos e amparadas pelas disposições legais da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 4.444, de 2015.
O gerenciamento do risco de mercado é realizado por meio de modelagem estatística que
apresenta a exposição ao risco de cada fundo para investimentos e da carteira como um todo.
O risco de mercado é calculado por consultoria externa e seus parâmetros são determinados
pela Política de Investimentos.
O processo de gerenciamento e de controle do risco de mercado para os fundos de
investimentos e carteiras é feito pelo cálculo do Value at Risk (VaR), que representa a estimativa
máxima de perda, durante um intervalo de tempo, sob condições normais de mercado com um
grau de confiança considerado adequado. Além disso, o Consórcio do Seguro DPVAT também
adota como gerenciamento do risco o monitoramento de volatilidade, duration e cenário de
estresse.

CNPJ 09.315.871/0001-79

CONSÓRCIO DE OPERAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS
POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias para o período e quatro
meses findo em 30 de abril de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Abaixo, são apresentados os valores, parâmetros e limites do risco de mercado definidos pela
política de investimentos.
•

Carteira de Ativos Garantidores:

Value at RisK (VaR) paramétrico calculado para horizonte temporal de 252 dias úteis e 84% de
intervalo de confiança. Duration apurada em dias úteis e teste de estresse utilizando o cenário
BM&FBovespa.

•

Carteira de Ativos Livres:

Value at RisK (VaR) calculado para horizonte temporal de 21 dias úteis e 95% de intervalo de
confiança.
VaR (%)
VaR (R$ mil)

c)

Limite
0,500%
307,66

30 de abril de 2020
0,01%
6,37

Risco operacional

Para gestão do risco operacional, o Consórcio do Seguro DPVAT utiliza uma metodologia de
mapeamento dos processos corporativos e de identificação dos riscos operacionais associados
a tais processos, como por exemplo: (i) falha na regulação de sinistros; (ii) falha humana e; (iii)
falhas em modelagem de processos.
O Consórcio do Seguro DPVAT ora investe, ainda, em tecnologia sofisticada para aprimorar os
controles de combate a fraudes. Todos os pedidos de indenização do Seguro DPVAT recebem
monitoramento contínuo, sendo avaliados por ferramentas sistêmicas que detectam
ocorrências suspeitas, além de controle de risco. Os casos considerados merecedores de
apuração mais detalhada são enviados, ainda, para uma equipe que investiga in loco a
possibilidade da existência de irregularidades. E, quando identifica uma irregularidade, uma
notícia-crime é encaminhada aos órgãos competentes.
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d)

Risco de subscrição

O Seguro DPVAT, conforme Resolução CNSP n° 332, de 2015, e alterações posteriores, não
detém os instrumentos e a competência legal para administração dos riscos de subscrição.

5. APLICAÇÕES

Aplicações não vinculadas às provisões técnicas
Aplicações vinculadas às provisões técnicas
Circulante
Não Circulante

30/04/2020

31/12/2019

61.536
8.125.949
8.187.485
8.185.945
1.540

144.248
8.435.080
8.579.328
8.577.776
1.552

a) Aplicações
Aplicações não vinculadas às provisões técnicas
Cotas de Fundos de
Investimentos Não
Exclusivos

Taxa
média de
juros

Vencimento

Composição

5.144
8%
11.517
19%
2.322
4%
SELIC
18.233
30%
Letras Financeiras do Tesouro
- Operação Compromissada
0%
SELIC
0%
Letra do Tesouro Nacional 0%
Operação Compromissada
3,65% a.a.
1.478
2%
3,64% a.a.
7.148
12%
Nota do Tesouro Nacional 3,65% a.a.
12.772
21%
Operação Compromissada
0%
FIC FI
SELIC
2.922
5%
Outros (*)
(0)
0%
61.536
(*) Refere-se ao somatório dos custos dos fundos, saldo em tesouraria e contas a receber.
Letra Financeira do Tesouro

SELIC

Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Até 1 ano
Sem vencimento

Valor Justo por meio do resultado
30/04/2020
31/12/2019
Composição
9.015
40.120
6.409
20.977
24.207
138
15.833
7.141
2.689
7.816
6.848
3.056
(1)
144.248

6%
28%
4%
15%
17%
0%
11%
5%
2%
5%
5%
2%
0%
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i. Aplicações vinculadas às provisões técnicas

Cotas de Fundos de
Investimentos Exclusivos

Taxa
média de
juros

Valor Justo por meio do resultado
30/04/2020
31/12/2019
Vencimento

Composição

Composição

SELIC

Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos

609.335
2.632.249
292.412

7%
32%
4%

852.408 10%
3.103.664 37%
383.562 5%

-

Entre 1 e 5 anos

-

0%

2.511.772 30%

6,10% a.a.

Entre 1 e 5 anos

33.173

0%

19.976

0%

3,64% a.a.

Entre 1 e 5 anos

553.634

7%

203.718

2%

IPCA

Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Acima de 5 anos

17.193
1.827.721
2.161.239
-

0%
0%
22%
27%
0%

Acima de 5 anos

-

0%

61.376

1%

(1.007)
0%
8.125.949
(*) Refere-se ao somatório dos custos dos fundos, saldo em tesouraria e contas a receber.

(735)
8.435.080

0%

Letra Financeira do Tesouro
Letras Financeiras do
Tesouro - Operação
Compromissada
Letra do Tesouro Nacional
Letra do Tesouro Nacional Operação Compromissada
Nota do Tesouro Nacional Série B
Nota do Tesouro Nacional
Série B - Operação
Compromissada
Nota do Tesouro Nacional Série F
Outros*

3,65% a.a.
-

237.685 3%
16.275 0%
42.413 1%
17.596 0%
985.370 12%

b) Movimentação das aplicações financeiras
i) Aplicações não vinculadas às provisões técnicas

Saldo no início do período
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo no fim do período
Rentabilidade líquida (% do CDI)

Valor justo por meio do resultado
30/04/2020
31/12/2019
144.248
122.548
36.332
1.002.769
(119.997)
(989.633)
953
8.564
61.536
144.248
93,88%

96,48%
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ii)

Aplicações vinculadas às provisões técnicas

Saldo no início do período
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Saldo no fim do período
Rentabilidade líquida (% do CDI)

Valor justo por meio do
resultado
30/04/2020
31/12/2019
8.435.080
8.995.159
609.474
336.001
(1.039.425)
(1.454.295)
120.820
558.215
8.125.949
8.435.080
112,90%

108,07%

30/04/2020

31/12/2019

15.913
1.733
4.664
22.310

572
572

6. OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS

Sinistro em processo de liquidação (a)
Créditos a receber (FNS) (b)
Créditos a receber (Denatran) (b)

(a) Refere-se às ordens de pagamento de sinistros que aguarda retorno bancário e/ou em processo de conciliação.
(b) Refere-se aos valores a recuperar do FNS e Denatran, referente aos prêmios recebidos a maior em decorrência de
mudança de tarifa no ano de 2020, conforme detalhamento contido na Nota 1.9 (b).

7. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Adiantamento a empregados
Adiantamentos diversos
Bloqueios judiciais
Depósitos judiciais
Créditos diversos
Créditos a receber de consorciadas (a)
Circulante
Não Circulante

30/04/2020

31/12/2019

453
31
782
24.593
451
64.558
90.868
65.493
25.375

504
147
1.340
20.183
648
87.566
110.388
88.865
21.523

(a) Refere-se ao valor total a receber das consorciadas, do qual R$58.385 é para pagamento das obrigações do TACMPMG, e o saldo remanescente é o contas a receber da integralização do fundo de contingência das consorciadas
retirantes.
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8.

IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a) Imobilizado
Bens Móveis
Equipamentos
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Veículos
Outras Imobilizações
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Total

Taxa Anual

b) Imobilizado
Bens Móveis
Equipamentos
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Veículos
Outras Imobilizações
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
Total

Taxa Anual

10 a 25%
10%
20%
25%

10 a 25%
10%
20%
25%

31/12/2019
7.847
5.435
2.088
324
560
560
8.407

Aquisição
317
214
103
317

Baixa
(30)
(30)
(30)

Depreciação
(858)
(740)
(95)
(23)
(135)
(135)
(993)

30/04/2020
7.276
4.694
2.207
375
425
425
7.701

31/12/2019
10.173
7.325
2.637
211
1.337
1.337
11.510

Aquisição
690
445
245
690

Baixa
(108)
(53)
(55)
(277)
(277)
(385)

Depreciação
(2.908)
(1.896)
(935)
(77)
(500)
(500)
(3.408)

30/04/2020
7.847
5.376
2.147
324
560
560
8.407
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b) Intangível

Taxa Anual

31/12/2019

Aquisição

Baixa

Amortização

30/04/2020

Sistemas em desenvolvimento

20%

6.715

-

-

(495)

6.220

Licenças de software

20%

1.667

-

-

(111)

1.556

8.382

-

-

(606)

7.776

31/12/2018

Aquisição

Baixa

Amortização

31/12/2019

Total

Sistemas em desenvolvimento

20%

8.766

201

(250)

(2.002)

6.715

Licenças de software

20%

2.084

-

-

(417)

1.667

10.850

201

(250)

(2.419)

8.382

Total

CNPJ 09.315.871/0001-79
CONSÓRCIO DE OPERAÇÃO DO SEGURO DPVAT
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras para o
período findo em 30 de abril de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

9. OBRIGAÇÕES A PAGAR
Obrigações a pagar com empregados (a)
Fornecedores (b)
Outros

30/04/2020

31/12/2019

4.890
20.319
11
25.220

11.165
70.535
11
81.711

(a) Refere-se ao Programa de Desempenho, firmado com o Sindicato dos Securitários do Rio de Janeiro. O saldo de
30 de abril refere-se a provisão de quatro meses. O valor efetivamente pago, em março de 2020, relativo à provisão
de 2019, foi de R$ 10.766.
(b) Refere-se às obrigações a pagar com fornecedores diversos.

10. OUTRAS CONTAS A PAGAR
Resultados a distribuir (a)
Outras obrigações a pagar (b)
Circulante
Não Circulante

30/04/2020

31/12/2019

29.232
58.385
87.617
59.961
27.656

27.138
87.566
114.704
87.528
27.176

(a) Refere-se ao valor de margem de resultado a distribuir para as consorciadas, do qual R$ 27.217 está retido para
pagamento do TAC.
(b) Refere-se ao valor da obrigação com o TAC-MPMG, conforme detalhado na NE 1.7.

11. OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS

Obrigações convênio DETRANs (a)
Outras contas a pagar

30/04/2020

31/12/2019

4.668
362
5.030

8.723
6.130
14.853

(a) Refere-se aos saldos a pagar de obrigações oriundas de convênios com os DETRANs, que prevê o pagamento de
1% sobre os prêmios processados, conforme detalhado na NE 1.6 do relacionamento com os DETRANs. A
variação é explicada pela redução dos prêmios tarifários de 2019 x 2020 e pela baixa por prescrição de saldos.
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12.

DEPÓSITOS DE TERCEIROS

Refere-se a valores recebidos de depósitos judiciais de ações ganhas, a serem conciliados e
baixados para o resultado como ressarcimento de despesas com sinistros. O quadro abaixo,
demonstra o aging por data de recebimento:
Aging
De 0 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Total

30/04/2020
784
1.042
1.457
18
3.301

31/12/2019
1.587
1.468
1.120
442
4.617
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13.
a)

PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS
Detalhamento de movimentação das provisões técnicas

31/12/2019
Transferência
Avisos de sinistros e
despesas com sinistros
Pagamento de sinistros e
despesas relacionadas
Atualização monetária
PSL Adm
Ajuste de estimativa
Constituições
Reversões/Baixas
Capitalização *
30/04/2020

Provisão de
Provisão de
sinistros
sinistros a ocorridos e não
liquidar avisados (IBNR)
(PSL) (a)
(b)

Provisão de
despesas
administrativas
(PDA)

Provisão de
excedentes
técnicos
(PET)

Total

988.773

84.349

5.340.672

8.421.771

-

132.830

(132.830)

-

-

154.284

-

-

534.641

-

(133.913)

-

-

(574.245)

-

-

-

498
201.581

Provisão de
prêmios não ganhos
(PPNG)

Provisão de
valores a
regularizar (PVR)

-

-

685.415

1.322.562

-

-

-

-

-

-

380.357

-

-

(440.332)

-

-

498

Provisão de
despesas
relacionadas
(PDR)

-

-

201.581

-

-

-

-

35.271

221.383

-

23.763

-

23.334

-

303.751

(11.194)

(218.793)

(145.044)

-

(120.341)

-

(438.254)

(933.626)

-

-

-

-

-

3.626

117.194

120.820

24.077

2.590

682.475

1.346.325

888.803

244.139

4.886.782

8.075.191

(*) Atualização monetária das provisões, conforme detalhado na NE 3.1(f).
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(a) O ajuste de estimativa refere-se: a readequação da estimativa dos sinistros
administrativos que continuam pendentes, à medida que avançam nas etapas da regulação, ao recálculo
mensal da estimativa do valor médio dos sinistros judiciais que continuam pendentes na PSL e a baixa dos
sinistros cancelados ou ganhos.
(b) Para a data-base de 30 de abril de 2020, a provisão de IBNR contempla as parcelas de IBNR e IBNeR. Durante
o exercício de 2020, a Administração do Consórcio do Seguro DPVAT realizará análises internas de sua atual
metodologia, visando segregar o componente de IBNeR para a sua contabilização na PSL. A Administração
entende que o total das provisões técnicas, contabilizadas em 30 de abril de 2020, é suficiente para fazer face
às obrigações atuariais do Consórcio do Seguro DPVAT.

b)

c)

Demonstrativo da IBNR e PDR recalculadas ao valor presente (ETTJ pré fixada)
Provisão
IBNR
PDR
Total

Valor nominal
1.444.820
1.095.810
2.540.630

Desconto
122.258
107.037
229.295

Provisão
IBNR
PDR
Total

Valor nominal
1.455.584
978.046
2.433.630

Desconto
109.259
89.243
198.502

31/12/2019
Valor descontado
1.322.562
988.773
2.311.335
30/04/2020
Valor descontado
1.346.325
888.803
2.235.128

Desenvolvimento de sinistros pendentes e pagos

Os quadros, abaixo, apresentam a evolução acumulada das estimativas dos sinistros ocorridos
e seus pagamentos até totalizarem o passivo corrente. O objetivo desta tabela é demonstrar a
consistência da política de provisionamento de sinistros do Consórcio do Seguro DPVAT.
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Desenvolvimento de sinistros pendentes
Sinistros avisados
2011
No ano do aviso
1.963.326
Um ano após aviso
987.270
Dois anos após aviso
754.878
Três anos após aviso
412.271
Quatro anos após aviso
298.740
Cinco anos após aviso
191.340
Seis anos após aviso
57.847
Sete anos após aviso
37.899
Oito anos após aviso
26.627
Nove anos após aviso
20.634
Pendentes
20.634
Saldo da PSL

Desenvolvimento de sinistros pagos
Sinistros avisados
2011
No ano do aviso
(2.287.885)
Um ano após aviso
(713.453)
Dois anos após aviso
(374.536)
Três anos após aviso
(232.826)
Quatro anos após aviso
(142.810)
Cinco anos após aviso
(96.221)
Seis anos após aviso
(67.894)
Sete anos após aviso
(49.471)
Oito anos após aviso
(32.067)
Nove anos após aviso
(6.664)
Pagamentos efetuados
(6.664)

2012
851.656
397.493
203.810
126.858
66.888
31.291
18.883
11.280
8.445

2013
1.089.021
358.367
209.086
98.061
52.098
31.150
16.442
11.543

2014
1.166.454
377.542
168.400
88.458
52.358
26.338
17.697

2015
911.996
263.388
143.118
82.512
40.433
26.158

2016
735.411
217.611
119.228
62.808
41.235

2017
515.849
204.635
106.831
71.250

2018
423.561
146.112
100.643

2019
400.032
242.342

2020
142.528

Total

8.445

11.543

17.697

26.158

41.235

71.250

100.643

242.342

142.528

682.475
682.475

2012
(1.634.747)
(392.853)
(125.895)
(69.778)
(46.077)
(32.722)
(23.701)
(12.573)
(3.477)

2013
(1.790.902)
(405.666)
(82.769)
(58.276)
(47.008)
(37.173)
(28.498)
(5.070)

2014
(2.240.496)
(423.216)
(74.700)
(53.338)
(43.943)
(33.704)
(4.962)

2015
(1.778.916)
(328.417)
(58.151)
(43.829)
(30.983)
(5.925)

2016
(1.106.681)
(310.927)
(65.427)
(45.677)
(9.258)

2017
(1.137.075)
(275.473)
(88.567)
(18.306)

2018
(908.387)
(246.626)
(24.619)

2019
(933.311)
(161.294)

2020
(200.259)

Total

(3.477)

(5.070)

(4.962)

(5.925)

(9.258)

(18.306)

(24.619)

(161.294)

(200.259)

(439.834)
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14. GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS
A cobertura das provisões técnicas é demonstrada da seguinte forma:
30/04/2020

31/12/2019

Provisões técnicas de seguros
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG)
Sinistros a liquidar (PSL)
Provisões de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR)
Provisão de despesas relacionadas (PDR)
Provisão de valores a regularizar (PVR)
Provisão de despesa administrativa (PDA)
Provisão de excedentes técnicos (PET)
Montante a ser garantido

24.077
682.475
1.346.325
888.803
2.590
244.139
4.886.782
8.075.191

685.415
1.322.562
988.773
84.349
5.340.672
8.421.771

Ativos garantidores
Cotas de fundos de investimentos exclusivos
Total de garantias
Suficiência de cobertura

8.125.949
8.125.949
50.758

8.435.080
8.435.080
13.309
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15. OUTROS DÉBITOS
30/04/2020

31/12/2019

5.260
34.773
40.033
34.773
5.260

5.781
52.473
58.254
52.473
5.781

Ações Judiciais (a)
Fundo para Contingência
Circulante
Não Circulante

(a) Ações judiciais:
O Consórcio do Seguro DPVAT é parte envolvida em processos judiciais, de naturezas
tributária, trabalhista e cível, conforme detalhe abaixo. As provisões decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião do
departamento jurídico e de seus consultores externos.
i) Composição das ações judiciais

(i) Natureza
Tributárias
Trabalhistas
Cíveis
Total

Provisões Judiciais
Dezembro de
Abril de 2020
2019
608
374
3.762
3.529
890
1.878
5.260
5.781

Depósitos Judiciais*
Abril
Dezembro
de 2020
de 2019
663
60
663
60

* Depósitos judiciais referentes aos sinistros em discussão judicial somam o valor de R$ 23.930 (R$ 20.123, em 2019) e sua
contrapartida está na PSL, conforme NE 7, Dos Depósitos Judiciais.

ii) Movimentação das ações judiciais

Saldo no início do período
Constituições
Reversões
Ajuste de estimativa
Atualização monetária
Saldo no final do período

Tributárias
374
(125)
359
608

Trabalhistas
3.529
269
(472)
436
3.762

Cíveis
1.878
(1.044)
56
890

2020

Total
5.781
269
(1.516)
(125)
851
5.260
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As principais ações judiciais são:
•
Ações judiciais tributárias: refere-se ao processo administrativo nº
12448.728331/2012-80, junto à Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, referente a
divergência de recolhimento de contribuições previdenciárias decorrente de remunerações
pagas a título de participação nos resultados, no período de 2008. Para fazer face a eventuais
perdas que possam resultar da resolução final desses processos, foi constituída provisão com
base na avaliação dos advogados que patrocinam a ação. A variação ocorrida é explicada pela
aplicação de atualização monetária e pelo ajuste de estimativa de impacto financeiro.
•
Provisões trabalhistas: refere-se a processos de natureza trabalhista, em diversas fases
de tramitação: (i) de pessoal próprio, com natureza diversas, tais como: pedido de horas extras,
com consequente impacto nas demais verbas trabalhistas, danos morais, equiparação salarial,
nulidade da rescisão do contrato de trabalho e a reintegração; (ii) de terceiros, que prestaram
serviços e requerem registro no quadro de empregados; (iii) empresas terceirizadas que
receberam processos judiciais e o Consórcio do Seguro DPVAT pode responder de forma
subsidiária, conforme quadro abaixo:
Trabalhistas
Provável
Danos morais
Equiparação salarial
Horas extras e reflexos
Reintegração após demissão
Terceiros - responsabilidade subsidiária
Total da provisão

Qtde
3
1
2
2
7
15

2020
Valor
15
11
1.380
39
2.317
3.762

Existem 37 ações com prognóstico possível no total de R$ 13.773 (valor do pedido, com as
mesmas naturezas citadas acima, com destaque para as 20 ações nas quais o Consórcio do
Seguro DPVAT responde de forma subsidiária no montante de R$ 11.090 (R$ 14.889, em 2019)).
• Ações judiciais cíveis: refere-se a processos de naturezas diversas, tais como danos
materiais e morais e cobrança de prêmios de proprietários inadimplentes detalhadas no quadro
abaixo. Para fazer face a eventuais perdas que possam resultar da resolução final desses
processos, foi constituída provisão com na avaliação dos advogados que patrocinam a ação. Em
30 de abril, o Consórcio do Seguro DPVAT, possuía 435 ações com o valor do pedido, no
montante de R$ 890 (R$ 1.878, em 2019), já incluída a atualização monetária.
Existem, ainda, 594 ações cíveis com as naturezas citadas acima com prognóstico de perda
possível, no valor total de R$ 1.079 (R$ 2.099, em 2019).
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Além das ações cíveis, já mencionadas, o Consórcio do Seguro DPVAT, responde como réu em
59 ações cíveis públicas, com prognóstico possível, sendo que para a maioria dessas ações existe
o pleito de pagamento da indenização do seguro, baseado na Lei nº 6.194, de 1974, que
vinculava o valor das ações relacionadas ao Seguro DPVAT a 40 salários mínimos. O valor do
risco envolvido é de difícil estimativa, pois, somente após o tribunal fixar os parâmetros de
cálculo, será possível mensurar o risco financeiro. A ação com principal destaque andamento é
uma ação coletiva, conforme detalhamento a seguir:
•
Ação popular: processo nº 2004.72.02.000926-4 – EVONIR LANZ x FENASEG e outros.
Ação proposta em 16 de março de 2004, objetivando ressarcir os cofres públicos, mais
especificamente o Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de valores que a Federação Nacional
das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta
(FENASEG) teria deixado de repassar quando do recolhimento dos prêmios do DPVAT. Essa ação
foi transferida da FENASEG para o Consórcio do Seguro DPVAT a partir de 2008. Em 1º de agosto
de 2009, foi proferida decisão de 1º Instância julgando procedente o pedido e, em 12 de julho
de 2011, a 4ª Turma do TRF da 4ª Região, por unanimidade, deu provimento ao apelo da
FENASEG, acolhendo a tese de prescrição quinquenal. Atualmente, é aguardado o julgamento
do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual já houve voto favorável do
Ministro Relator, reconhecendo a prescrição. O valor do risco envolvido é de difícil estimativa,
pois até que se tenha a perícia técnica jurídica, para suportar os critérios de cálculo, existe um
elevado grau de incerteza, e, por essa razão, não possui o valor do risco envolvido.
16. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO

(a) Prêmios emitidos
Prêmios recebidos e identificados
Prêmios recebidos mas não identificados
Restituição de prêmios
Repasses obrigatórios (FNS 45% e Denatran 5%)

(i)
(ii)
(iii)

30/04/2020

30/04/2019

79.432

558.646

252.215
(93.321)
(79.462)

1.093.682
23.663
(27)
(558.672)

(i) A variação é explicada, principalmente, pela redução significativa dos prêmios tarifários, conforme detalhado na
NE 1.2.
(ii) A partir de 1º de janeiro de 2020, e em conformidade com a Resolução CNSP n⁰ 377, de 2019, os prêmios recebidos
mas não identificados não são mais registrados na demonstração do resultado, mas na PVR no passivo, conforme
detalhado na NE 3.2(a) e (b) Das mudanças nas políticas contábeis e divulgações.
(iii) A variação é explicada pelo recebimento de prêmios a maior, conforme detalhado na NE 1.9 (b).

(b) Variação das provisões técnicas de prêmios
Provisão de prêmios não ganhos (PPNG)
Provisão despesas administrativas (PDA)
Provisão de excedentes técnicos (PET)
Os movimentos estão detalhados na NE 13(a).

30/04/2020

30/04/2019

390.843
(24.077)
(23.334)
438.254

(304.286)
(192.971)
(86.821)
(24.494)
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30/04/2020

30/04/2019

(c )Sinistros ocorridos

(490.433)

(204.745)

Indenizações avisadas
Despesas com sinistros
Ressarcimentos de indenizações
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR)
Variação da provisão de despesas relacionadas (PDR)

(436.894)
(154.284)
4.167
(23.763)
120.341

(417.913)
(173.008)
200.836
185.340

(i)
(i)

(i) Para os sinistros administrativos, houve implementações de melhorias operacionais na regulação do sinistro a
partir do segundo semestre de 2018, que tiveram reflexo no desenvolvimento dos sinistros que foram captadas já no
cálculo de abril de 2019. Para o judicial, a redução na projeção de sinistros foi reflexo do encerramento de sinistros
juntamente com o aumento do índice de êxito nas causas decorrente da gestão da área jurídica. Em 2020, houve a
oscilação da taxa ETTJ pré-fixada nesse período.

(d )Outras receitas e despesas operacionais
Despesa com cobrança
Bilhetes do Seguro DPVAT
Convênio com DETRANs
Contingências cíveis
Outras receitas operacionais

(i)
(ii)
(iii)

30/04/2020

30/04/2019

(43.806)
(46.206)
1.877
490
33

(75.633)
(50.131)
(14.978)
(10.906)
(59)
441

(i) A partir de março de 2020, em função da decretação da pandemia global pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), a maioria dos DETRANs fecharam seus atendimentos. Dessa forma, não foram realizados, nesse período,
pedidos para a confecção dos formulários relacionados ao Seguro DPVAT, pois os estoques dos DETRANs eram
suficientes para o atendimento, conforme planejamento prévio.
(ii) A variação é explicada pela reversão de provisão de pagamento que foi prescrita.
(iii) A variação é explicada pelo reconhecimento reversão de ações judiciais de ações cíveis no período, conforme
demonstrado no quadro de movimentação das ações judiciais, contido na NE 15 (ii) Dos Outros Débitos.

(e )Despesas administrativas
Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização e funcionamento
Publicidade e propaganda
Publicações legais
Outras despesas administrativas

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

30/04/2020
(71.888)
(44.848)
(16.640)
(9.035)
(531)
(704)
(130)

30/04/2019
(88.013)
(41.210)
(22.410)
(11.331)
(12.148)
(695)
(219)

(i) O aumento na rubrica de pessoal próprio é relativo, principalmente, ao aumento salarial e demais verbas
trabalhistas decorrentes do dissídio.
(ii) A redução na rubrica de serviços de terceiros é justificada pela redução das despesas relacionadas a serviços de
informática no período.
(iii) A redução na rubrica de localização e funcionamento é justificada pela redução das despesas de manutenção de
equipamentos de informática.
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(iv) A redução na rubrica de publicidade e propaganda é explicada pelas campanhas de arrecadação efetuadas em
2019 mas não realizadas em 2020. Em 2019, no primeiro quadrimestre do ano, o Consórcio do Seguro DPVAT havia
realizado uma campanha com foco no processo de arrecadação do prêmio do Seguro DPVAT, que colaborou com um
aumento de 33% no volume de bilhetes processados no período, se comparado ao mesmo período de 2018. A
campanha de 2019 teve inserções em TV aberta, TV fechada, mídia digital (out of home OOH), rádio, jornal impresso
e mídia online, totalizando R$ 12.148. Em virtude da edição da MP 904, de 2019 e da redução do prêmio tarifário,
houve uma decisão estratégica da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração para a não realização das
campanhas publicitárias de arrecadação em 2020. Desta forma, no acumulado até abril do ano em curso, os
investimentos da rubrica de marketing estavam concentrados no impulsionamento em redes sociais, Google Ads e
nos contratos regulares, como, por exemplo, os custos com assessoria de imprensa, sem a existência de campanhas
publicitárias.

(f )Tributos
COFINS
PIS
Outros tributos

(i)
(i)

30/04/2020
(34)
(34)

30/04/2019
(13.585)
(11.578)
(1.881)
(126)

(i) Em 2020, com a redução do prêmio tarifário, conforme detalhado na NE 1.2 Do prêmio do
Seguro DPVAT, não há base de cálculo para a apuração do PIS e COFINS. O valor de R$ 34 referese a outras taxas e despesas no período.
(g )Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Receita financeira das aplicações vinculadas aos ativos
garantidores
Receita financeira das aplicações não vinculadas aos ativos
(i)
garantidores
Receita com atualização monetária
(ii)
Outras receitas financeiras
Despesa Financeira
Atualização monetária das provisões técnicas (capitalização)
Atualização monetária e juros de indenizações
administrativas paga fora do prazo
Imposto sobre operações financeiras
(iii)
Despesa com atualização monetária de processos
relacionados a indenizações judiciais
Outras despesas financeiras

30/04/2020
237
123.956

30/04/2019
1.783
195.226

120.820

192.550

953

2.553

1.355
828
(123.719)
(120.820)

123
(193.443)
(192.550)

(498)
(429)

-

(356)
(1.616)

(215)
(678)
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(i) Composto por fundos de investimentos exclusivos (o Consórcio é o único cotista) com
classificação Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (ANBIMA) de renda
fixa, os quais alocam seus recursos integralmente em Títulos públicos federais indexados à taxa
CDI. A queda na rentabilidade no ano decorre da volatilidade dos mercados de renda variável,
câmbio e juros gerados a partir das incertezas relativas aos impactos do COVID-19 na economia
global, bem como pelas questões relacionadas à produção e preço de petróleo. Em função de
todas as incertezas que pairavam sobre a economia, os agentes econômicos reagiam às notícias
e projeções fazendo os mercados oscilarem fortemente. Desde o início deste movimento
observa-se grande fuga de capital dos países emergentes gerando desvalorização cambial das
moedas locais. Objetivando estimular as economias, os principais Bancos Centrais mundiais, em
um movimento orquestrado, mantiveram o ritmo de cortes de juros iniciado em março, com
redução significativa das taxas.
(iii) Restituição de IOF relativa aos bilhetes pagos a maior. O STF suspendeu, em 31 de dezembro
de 2019, os efeitos da Resolução 378/2019 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP),
de 27 de dezembro de 2019, que reduzia o Seguro DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2020. Com
a decisão do STF, o valor praticado em 2019, continuou valendo em 2020. Em 09 de janeiro de
2020, o STF reconsiderou a decisão liminar emitida nos autos da Reclamação nº 38736, que
suspendia os efeitos da Resolução CNSP nº 378/2019, o qual fixou os prêmios tarifários do
Seguro DPVAT para o exercício de 2020, quando foi definida a devolução do pagamento a maior
aos proprietários.
(h) Margem de resultado
Conforme artigo 42 da Resolução CNSP nº 332, de 2015 e alterações posteriores, a margem de
resultado das seguradoras consorciadas do Consórcio do Seguro DPVAT está limitada a 2% (dois
por cento) sobre os prêmios tarifários brutos.
Na reunião do Conselho de Administração da Seguradora Líder, realizada no dia 26 de março de
2020, foi deliberado que a margem de resultado do exercício 2020 será distribuída da seguinte
forma:
I. 50% no mês subsequente relativa a margem de resultado apurada no mês anterior.
II. 50% a ser pago de forma cumulativa em janeiro de 2021.
17. PARTES RELACIONADAS
São consideradas partes relacionadas, os conselheiros e demais membros do pessoal-chave da
Administração e seus familiares, as consorciadas, e as empresas ligadas às consorciadas,
conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05 - Divulgação Sobre Partes
Relacionadas.
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A remuneração da Administração em foi de R$ 2.712 no período de quatro meses de findo em
30 de abril de 2020 (R$ 1.764, no período de quatro meses de findo em 30 de abril de 2019).
Atualmente, o Consórcio do Seguro DPVAT é composto por 55 consorciadas (72 consorciadas,
em 31 de dezembro de 2019). Abaixo, as informações das seguradoras consorciadas integrantes
do Consórcio do Seguro DPVAT, em 2020 e 2019. Os saldos a pagar e despesas por transações
com partes relacionadas estão demonstrados abaixo.

Seguradoras

30/04/2020 31/12/2019 Seguradoras

30/04/2020 31/12/2019

AIG SEGUROS BRASIL S/A

0,00000%

1,25520% INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

1,02308%

0,75980%

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A

1,12676%

0,85645% ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

1,40559%

1,36557%

ALFA SEGURADORA S/A

1,40438%

1,07615% MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A

1,23406%

0,94948%

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

1,43236%

1,18684% MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

5,34999%

3,10855%

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

1,06298%

0,80857% MAPFRE VIDA S/A

1,86687%

1,30863%

ANGELUS SEGUROS S/A

0,53782%

0,39287% MBM SEGURADORA S/A

1,03248%

0,78677%

ARGO SEGUROS BRASIL S/A

0,00000%

0,87306% MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,02520%

0,77095%

ARUANA SEGURADORA S/A

0,72740%

0,54639% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

0,00000%

1,54588%

ASSURANT SEGURADORA S/A

1,99804%

1,07311% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

2,14382%

1,46379%

ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS

3,25507%

2,60077% OMINT SEGUROS S/A

1,03589%

0,79037%

AUSTRAL SEGURADORA S/A

1,43972%

1,05297% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

6,27864%

4,48709%

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

0,00000%

0,97708% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,88513%

1,13893%

AXA SEGUROS S/A

0,00000%

1,03553% POTTENCIAL SEGURADORA S/A

1,46598%

0,98602%

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

2,87367%

2,15410% PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

1,00785%

0,76835%

BANESTES SEGUROS S/A

1,23290%

0,95110% PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,06402%

0,80767%

BMG SEGUROS S/A

1,01253%

0,76928% RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

0,00000%

1,03265%

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

5,04677%

4,02516% SABEMI SEGURADORA S/A

1,13192%

0,88542%

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

4,58226%

3,96200% SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

1,15535%

0,87966%

BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS

0,00000%

1,58095% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,68727%

1,27241%

BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

0,00000%

0,77781% SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A

1,09955%

0,90259%

6,30889% SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

0,96862%

0,75737%

CAIXA SEGURADORA S/A

10,15325%

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,71216%

1,29769% SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS

0,33403%

0,24981%

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,01584%

0,77586% SOMPO SEGUROS S/A

2,54815%

1,98452%

CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A

0,99944%

0,75240% STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

1,07407%

0,82171%

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

0,00000%

2,61079% SUHAI SEGURADORA S/A

1,08719%

0,79255%

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

1,11661%

0,88369% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

0,00000%

1,35290%

CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

1,34244%

1,02975% TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

5,45197%

3,91943%

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

1,08888%

0,84826% TOO SEGUROS S/A

0,00000%

1,41396%

COMPREV SEGURADORA S/A

1,02514%

0,78236% TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A

0,00000%

0,86570%

COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,21089%

0,91865% UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA

0,74475%

0,16309%

DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

1,03777%

0,79263% USEBENS SEGUROS S/A

1,01617%

0,77270%

ESSOR SEGUROS S/A

1,19597%

0,88565% VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS

0,00000%

0,16221%

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

0,00000%

1,34141% XL SEGUROS BRASIL S/A

0,00000%

1,00977%

FATOR SEGURADORA S/A

1,45286%

1,13919% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

0,00000%

6,29783%

GAZIN SEGUROS S/A

0,64448%

0,45199% TOTAIS

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

0,00000%

1,09388%

GENTE SEGURADORA S/A

1,04355%

0,76535%

ICATU SEGUROS S/A

0,00000%

1,96908%

INVESTPREV SEGURADORA S/A

1,11042%

0,82296%

100,00000% 100,00000%
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(a) Composição das operações com as Consorciadas e empresas ligadas por grupo de contas:
Ativo
Grupo de contas
Contas a receber
Outras contas a pagar
Outros débitos operacionais

(i)
(ii)
(iii)

Passivo

30/04/2020

31/12/2019

30/04/2020

31/12/2019

64.563
-

87.568
-

1.740
1.731

27.217
2.024

64.563

87.568

3.471

29.241

Resultado
Grupo de contas

30/04/2020

30/04/2019

Sinistros ocorridos
Outras receitas e despesas
operacionais

(iv)

35.383

41.534

(v)

28.714

41.954

Despesas administrativas

(vi)

1.706

130

65.803

83.618

(i) Outros Créditos Operacionais: referem-se ao valor a receber das consorciadas relativo ao TAC-MPMG. Esse
montante foi amortizado pela utilização do Fundo para Contingência e retenção da Margem de Resultado de 2019,
conforme detalhamento na Nota 1.7. Os valores serão baixados, conforme realização de pagamento do TAC-MPMG.
(ii) Outras contas a pagar: referem-se às obrigações a pagar às seguradoras consorciadas, relativas à margem de
resultado da operação do Consórcio do Seguro DPVAT. Em 2019, a Margem de Resultado foi retida para fins de
pagamento do TAC-MPMG, conforme detalhado na nota 1.7. Para 2020, aplica-se a regra de pagamento de 50% do
valor de margem apurada no mês e 50% restante no mês de janeiro do exercício seguinte.
(iii) Outros débitos operacionais: referem-se às obrigações a pagar às seguradoras consorciadas, relativas aos
ressarcimentos pela regulação e recepção de sinistros realizados. Os valores são pagos semanalmente.
(iv) Sinistros ocorridos: referem-se às despesas incorridas no período, relativas aos ressarcimentos pela regulação e
recepção de sinistros realizados pelas seguradoras consorciadas. O valor do ressarcimento com as despesas com a
recepção é de R$ 70 (setenta reais) por sinistro avisado e pago e de R$ 377 (trezentos e setenta e sete reais) para o
ressarcimento das despesas de regulação para morte e invalidez permanente e de R$ 88 (oitenta e oito reais) para
regulação de despesas médicas (DAMS). Os valores são pagos semanalmente, após apuração.
(iv) Outras Receitas e Despesas Operacionais: referem-se às despesas incorridas relativas à cobrança associada aos
convênios bancários com determinadas seguradoras consorciadas. Os custos com a tarifa de cobrança possuem duas
modalidades: R$ 1 (hum real) para recebimento via internet banking e R$ 1,76 (hum real e setenta e seis centavos)
para recebimentos via canal bancário. A rede bancária repassa o valor do prêmio líquido das despesas com cobrança.
(v)

Despesas Administrativas: referem-se, despesas e tarifas bancárias incorridos com seguradoras consorciadas.
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(b) Composição das operações com às Seguradoras Consorciadas e empresas ligadas, por
empresa:

Ativo
CATEGORIA

Passivo

30/04/2020

31/12/2019

30/04/2020

31/12/2019

766

1.254

52

353

2.558

4.012

92

1.078

-

-

-

-

2.599

4.419

95

1.096

-

-

-

-

4.073

8.891

155

1.717

665

1.176

45

308

-

-

-

-

1.391

2.516

84

616

GRUPO BANCO DO BRASIL
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
BANCO DO BRASIL S/A
GRUPO BRADESCO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
BANCO BRADESCO S/A
GRUPO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA SEGURADORA S/A
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GRUPO PORTO SEGURO
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

882

1.231

65

400

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2.897

5.498

160

1.261

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

735

1.651

56

337

613

1.081

45

282

2.007

4.685

109

895

845

1.635

55

380

SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

568

1.012

20

239

SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

821

1.477

29

346

-

-

-

-

AIG SEGUROS BRASIL S/A

810

-

-

342

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A

553

987

45

262

ALFA SEGURADORA S/A

695

1.230

49

319

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

522

931

55

265

ANGELUS SEGUROS S/A

254

471

44

140

ARGO SEGUROS BRASIL S/A

564

-

-

238

ARUANA SEGURADORA S/A

353

637

126

286

ASSURANT SEGURADORA S/A

693

1.750

26

292

ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS

1.679

2.850

61

708

AUSTRAL SEGURADORA S/A

680

1.261

24

287

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

631

-

-

266

GRUPO MAPPFRE
MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
MAPFRE VIDA S/A
GRUPO SAFRA

BANCO SAFRA S/A
DEMAIS CONSORCIADAS
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AXA SEGUROS S/A

669

-

-

282

BANESTES SEGUROS S/A

614

1.080

54

288

BMG SEGUROS S/A

497

887

17

209

BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS

1.021

-

54

430

BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

502

-

-

212

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

838

1.499

127

479

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

501

890

129

338

CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A

486

875

17

205

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

1.685

-

-

711

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

570

978

70

298

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

548

953

85

310

COMPREV SEGURADORA S/A

505

898

94

317

COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

593

1.060

43

277

DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

512

909

18

216

ESSOR SEGUROS S/A

572

1.047

47

268

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

866

-

-

365

FATOR SEGURADORA S/A

735

1.272

26

310

GAZIN SEGUROS S/A

292

564

34

148

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

706

-

-

298

GENTE SEGURADORA S/A

494

914

141

382

1.271

-

-

536

INVESTPREV SEGURADORA S/A

531

972

97

360

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

491

896

63

283

MBM SEGURADORA S/A

508

904

180

398

MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

498

898

43

235

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

998

-

-

421

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

945

1.877

63

420

OMINT SEGUROS S/A

510

907

18

215

POTTENCIAL SEGURADORA S/A

637

1.284

23

268

PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A

496

883

17

209

PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

521

932

43

245

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

667

-

-

281

SABEMI SEGURADORA S/A

572

991

20

244

SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A

583

963

46

264

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

489

848

17

206

ICATU SEGUROS S/A

SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS

161

292

33

97

1.281

2.231

74

570

STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

530

941

19

224

SUHAI SEGURADORA S/A

512

952

40

249

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

873

-

-

368

2.530

4.774

135

1.115

913

-

-

385

SOMPO SEGUROS S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
TOO SEGUROS S/A

CNPJ 09.315.871/0001-79
CONSÓRCIO DE OPERAÇÃO DO SEGURO DPVAT
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 30 de abril de 2020 para
o período quatro meses findo em 30 de abril de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A

559

-

-

236

UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA

105

652

48

86

USEBENS SEGUROS S/A

499

890

44

236

VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS

105

-

-

44

XL SEGUROS BRASIL S/A

652

-

-

275

4.066

-

0

1.715

64.563

87.568

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

30/04/2020
CATEGORIA

30/04/2019
Despesa

GRUPO BANCO DO BRASIL
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
BANCO DO BRASIL S/A

479

480

-

-

11.648

30.557

GRUPO BRADESCO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
BANCO BRADESCO S/A

1

312

5.248

3.302

GRUPO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA SEGURADORA S/A

-

24

441

319

13.509

8.214

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

553

602

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

499

567

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

977

1.121

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

481

548

MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A

489

537

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

775

465

MAPFRE VIDA S/A

487

487

SAFRA SEGUROS GERAIS S/A

-

0

SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

-

0

14

10

-

6

ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A

488

558

ALFA SEGURADORA S/A

489

548

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

608

731

ANGELUS SEGUROS S/A

621

710

CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GRUPO PORTO SEGURO

GRUPO MAPPFRE

GRUPO SAFRA

BANCO SAFRA S/A
DEMAIS CONSORCIADAS
AIG SEGUROS BRASIL S/A

3.471

29.241
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ARGO SEGUROS BRASIL S/A

-

-

ARUANA SEGURADORA S/A

2.597

3.656

ASSURANT SEGURADORA S/A

-

-

ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS

-

0

AUSTRAL SEGURADORA S/A

-

8

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

-

6

AXA SEGUROS S/A

-

0

513

37

BANESTES SEGUROS S/A
BMG SEGUROS S/A

-

-

33

182

-

-

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

2.093

2.949

CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

2.171

3.264

BRASILVEÍCULOS CIA. DE SEGUROS
BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A

-

-

CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

-

0

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

1.108

611

CIA EXCELSIOR DE SEGUROS

1.232

1.652

COMPREV SEGURADORA S/A

1.844

2.146

489

566

COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ESSOR SEGUROS S/A

-

7

501

571

FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

-

-

FATOR SEGURADORA S/A

-

1

474

514

GAZIN SEGUROS S/A
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

-

-

2.632

3.716

-

-

INVESTPREV SEGURADORA S/A

2.134

2.635

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

1.212

874

MBM SEGURADORA S/A

3.267

3.254

417

-

-

1

GENTE SEGURADORA S/A
ICATU SEGUROS S/A

MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

534

334

OMINT SEGUROS S/A

-

-

POTTENCIAL SEGURADORA S/A

-

-

PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A
PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
SABEMI SEGURADORA S/A
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS

-

0

476

543

-

0

29

1.677

408

0

-

-

502

517
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SOMPO SEGUROS S/A
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A
SUHAI SEGURADORA S/A
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A

582

575

-

-

505

587

-

-

871

969

TOO SEGUROS S/A

-

1

TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A

-

-

UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA

805

1.000

USEBENS SEGUROS S/A

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

538

611

VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS

-

-

XL SEGUROS BRASIL S/A

-

-

29

56

65.803

83.618

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

18.

EVENTOS SUBSEQUENTES

18.1 Circular SUSEP nº 608, de 2020
Dispõe sobre os elementos mínimos do bilhete do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não (seguro DPVAT), que entrou em vigor a partir de 1º de julho de 2020.
As alterações são uma modernização visando melhor comunicação com os beneficiários do
seguro.
Em reunião do Conselho de Administração, de 30 de julho de 2020, foi aprovado a celebração
do contrato parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO).

2020-RJO-0396 (NE) VF.docx

