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RESoLUgAo N. 364, DE rl DE ouruBRo DE 2018

Dispoe sobre o Seguro de Responsabilidade Civil do
Transportador Rodoviario de Passageiros.

A SUPER|NTENDENCA DE sEGURos pRtvADos - susEp , no uso da atribuigeo que
lhe confere o art. 34, inciso Xl, do Decreto n'60.459, de 13 de mareo de 1967, toma publico que o
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sesseo ordineria realizada em 05 de
outubro de 2018, tendo em vista o disposto no inciso lV do artigo 32, do Decreto-Lei n" 73, de 21 de
novembro de '1966, e considerando o que consia do Processo SUSEP n' 15414.6191 13/20'17-45, resolve:

CAPITULo I

DO OBJETO
An. 1o Estabelecer diretrizes gerais aplicaveis ao Seguro de Responsabilidade Civil do

Transportador Rodoviario de Passageiros.
Att. 2o Para os efeitos desta Resolug5o, os veiculos transportadores tratados neste

normativo seo 0nibus, micro-onibus e similares, destinados exclusivamente ao transporte de passageiros.
Ar| 3o Neste seguro, o Segurado 6, exclusivamente, o transportador rodovi6rio de

passageiros devidamente autorizado.
CAPITULO II

DAs DEFINIQOES
Art.4o Para fins desta norma, sao adotadas as seguintes defini86es:
I - Dano Corporal: Toda ofensa causada a normalidade tuncional do corpo humano, dos

pontos de vista anatomico, fisiol6gico e/ou mental, induidas as doenqas, a invalidez, temporeria ou
permanente, e a morte. Nao estao abrangidos por esta defini€o os danos morais, os danos est6ticos, e os
danos materiais, embora, em geral, tais danos possam o@ner em conjunto com os danos corporais, ou em
consequencia destes.

ll - Dano Est6tico; Espocie de dano que se caracleriza por alteraqeo duradoura ou
permanente da aparCncia externa da pessoa, causando-lhe reduqao ou elimina9ao de padreo de beleza.

lll - Dano Material: Toda altelaeAo de um bem tangivel ou corp6reo que reduza ou anule seu
valoreconomi@, como, por exemplo, deteriora€o, estrago, inutilizaQao, destruieao, extravio, furto ou roubo
do mesmo; neo se enquadram neste conceito a redugSo ou a eliminagSo de disponibilidades financeiras ja
eislentes, tais como dinheiro, creditos, e/ou valores mobiliarios, que sao consideradas "prejuizo financeiro";
a redueao ou a eliminagfu da expectativa de lucros ou ganhos de dinheim e/ou valores mobiliarios tambem
nao se enquadra na defini€o de dano material, mas sim na de "perdas financeiras".

lV - Dano Moral: Leseo, praticada por outrem, ao patrimonio psiquico ou a dignidade da
pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psiquico,
constrangimento, desconforto, e/ou humilhagao, independente da ocorrCncia conjunta de danos materiais,
corporais ou esteticos.

V - Passageiro: Toda pessoa em transporte, salvo os tripulantes.
Vl - Terceiro Prejudicador qualquer pessoa cuja indenizagao seja devida em virtude dos

sinistros, que nao sejam passageiros nem tripulantes.
Vll - Tripulante: Todo empregado ou preposto do Segurado que trabalha no veiculo

lransportador durante a viagem.
cAPITULo l
DAS cARAcrERlsrcAs Do SEGURo
sEqAo r - Dos Rrscos coBERTos
Art. 5o A cobertura besica do Seguro de Responsabilidade Civildo Transportador Rodovi6rio

de Passageiros devera compreender, no minimo, a garantia das quantias devadas, pelo Segurado, a titulo
de reparacao civil, relativas a danos corporais e/ou materiais causados aos passageiros que estejam no
interior do veiculo segurado, ocorridos durante viagem efetuada por veiculo transportador operado pelo
Segurado, desde que estes decorram, direta e exclusivamente, de um ou mais eventos definidos nas
Condigoes Contratuais do Seguro.

S 1'A S€guradora reembolsare as custias judiciais e os honorarios do(s) advogado(s) de
defesa do Segurado, quando contratualmente previsto, e do redamante.

S 2'As condig6€s gerais do seguro devera prever que o rcembolso de que trata o S lo
somente ocorre quando o pagamento advenha de sentenga judicialou acordo autorizado pela Segumdora,
e ate o valor da diferen9a, caso positiva, enAe o(s) Limite(s) Maximo(s) estabelecido(s) na ap6lice em vigor,
e a quantia pela qual o Segurado e civilmente responsevel.



S 30 As sociedades seguradoras poderao oferecer coberturas adicionais, c€m a respectiva
cobranga de prCmio, desde que os riscos mbedos estejam diretamente relacionados com a
Responsabilidade Civil do Transportador Rodovi6rio de Passageiros.

Art. 60 Para que os tripulantes do veiculo transportador estejam cobertos pelo seguro dever6
ser @ntratada cobertura adicional especifica.

Art. 70 As Condiq6es Gerais do seguro devereo estabelecer a obriga9eo do Segurado de
comunicar, por escrito, d Seguradora, qualquer alteraq€o que ocorra nos dados constantes na proposta de
seguro, com, no minimo, 5 (cinco) dias uteis de antecedencia, @ntados da data do inicio de vigencia da
altera9So pretendida, e que a Segutadora devere se pronunciar, dentro de '15 (quinze) dias ap6s o
recebimento da comunica€o, sobre a sua aceita€o ou nao.

Paragrafo unico. A ausencia de manife$agao, por escrito, da Seguradora, caaderizata a
aceitag5o teda da alteraeeo proposta.

ArL 8" Nao e admitida a presungao de que a Seguradora possa ter conhecimento de
circunstencias que nao constem da proposta e daquelas que nao tenham sido comunicadas posteriormente,
na forma do artigo anterior.

SEQAO II - DAS GARANTIAS
Art. 9" No Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodovierio de Passageiros,

a Sociedade Seguradora garante ao Segurado, quando responsabilizado por danos causados aos
passageiros, o reembolso das indenizagoes que icr obrigado a pagar, a titulo de reparagao, por sentenea

iudicial transitada em julgado, ou por acordo com os passageiros prejudicados e/ou seus beneficiarios, com
a anuencia da Sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposiCoes do Contrato.

Paragrafo tnico. Ao inv6s de reembolsar o Segurado, a Seguradora podera oferecer a
possibilidade de pagamento direto ao passageiro prejudicado e/ou seus beneficiarios.

Art. 10. O valor das reparacoes, qarantidas por este seguro, acrescido do reembolso das
respeclivas despesas, nao excedere, na data de liquidaqao do sinistro, o(s) Limite(s) Meximo(s)
estabelecido(s) na ap6lice.

S 10 Se, na data de liquida€o do sinistro, as reparaqoes devidas pelo Segurado, somadas
com as respectivas despesas, perfizerem total maior que o(s) Limite(s) Maximo(s) estabelecido(s) na
ap6lice, este(s) oltimo(s) sera(eo) o(s) valo(es) do(s) pagamento(s), neo respondendo a Seguradora pela

diierenqa.
S 20 Na hip6tese prevista no paregrafo precedente, a Seguradora prioriza€ o pagamento,

ai6 o(s) Limite(s) Maximo(s) estabelecido(s) na ap6lice, das reparaQ6es devidas aos passageiros, limitando
o reembolso das despesas efetuadas pelo Segurado, a diferenga, se positiva, entre aquele(s) Limite(s) e o
valor pago a titulo de reparagoes.

S 30 Se a repara€o devida pelo Segurado crmpreender pagamento em dinheiro e presia€o
de renda ou pensao, a Seguradora pagare preferencialmente o primeiro, respeitadas, na data de liquidaQAo
do sinistro, as disposi96es deste seguro, particularmente o paregraio anterior, e o(s) Limite(s) M6ximo(s)
estabelecido(s) na ap6lice.

S 40 Na hipdtese do paregrafo anlerior, respeiiado o limite nele aludido, se a Seguradora
tiver que contribuir tamb6m para renda, ou pensao, fe-b-6 mediante o fornecimento ou a aquisigeo detitulos
em seu pr6prio nome, cujas rendas sereo inscritas em nome das pessoas com direito a re@bC-las, com
clausula estipulando que, cessada a obrigaqao, tais titulos reverterao ao patrim6nio da Seguradora.

Art. 11. O(s) Limne(s) Maximo(s) estabelecido(s) na adlice nao se somam nem se
comunicam, quando considerados distintos veiculos transrcrtadores abrigados por este seguro.

Art. 12. Devera ser especificado no Contrato se o(s) Limite(s) Maximo(s) estabelecido(s) na
ap6lice podera(ao) ser reintegrado(s) ou nao, quando da ocorCncia do sinistro, e, caso positivo, se esta
reintegra€o sera fiacultativa, mediante cobranqa de prCmio adicional, calculado a partir da data da
oconencia do sinistro ate o termino de vigoncia do confato, ou automatica.

SEQAO III . DA FORMA OE CONTMTAQAO
Art. '13. Este seguro podera ser contratado pelo periodo de duragao de apenas uma viagem

ou por periodo prefixado, bem como podera ser anual ou plurianual.

S 1o Na hip6tese deste seguro ser contratado pelo periodo de apenas uma viagem, a
seguradora emitira um certificado de seguro previamente a cada viagem de cada velculo transportador.

S 20 Optando as partes por premio anual, plurianual, ou por periodo prefixado, a Seguradora
fomecera, para cada veiculo transportador, um certificado de seguro permanente, valido para todas as
viagens a serem realiadas durante o periodo de vagencia do contralo.

S 30 O valor do prAmio a ser incluido na ap6lice, ou em aditivo a mesma, relativo a cada
veiculo transportador incluido no contrato, abrange todas as viagens a serem realizadas durante a vigCncia
do seguro.

S 40 Devera haver explicita referCncia ao fato de se tratar de premio anual, plurianual, ou,
ainda, relativo a um periodo prefixado.

Art. 14. A Seguradora podera emitir uma inica apolice para cobertura de mais de um veiculo
transportador.

ParAgrafo 0nico. Neste caso, na ap6lice 0nica deverao esEr relacionados todos os veiculos
transportadores incluidos no seguro.



Art. 15. A contrata9eo do Seguro de Responsabilidade C,vil do Transportador Rodovierio de
Passageiros dever6 ser feita sempre a primeiro risco absoluto e sem prejuizo da cobertura do seguro
obrigat6rio de danos pessoais (DPVAT).

Paragrafo Linico As sociedades seguradoras poderao oferecer, facultativamente. a segundo
risco em relaQeo ao Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviario em Viagem
lnternacional - RCTR-VI, a extensao do presente seguro para os Paises SignatArios do Acordo sobre
Transporte lntemacional Terrestre - ATIT.

SESAO IV - DA REGULAQAO E DA LIOUIDAQAO DE SINISTROS
Art. 16. A garantia relativa ao pagamento das reparaQ6es devidas, pelo Segurado pelos

danos cobertos por este contrato, este condicionada a que aquelas tenham sido fixadas por sentenEa
judicial, transitada em julgado. exarada em aq6o de responsabilidade civil, admitindo-se, alternativamente,
haver sido realizado acordo, entre o Segurado e os passageiros preludicados e/ou seus beneficiArios, com
a anu6ncia da Segutadora.

S 10 Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, com o passageiro prejudicado e/ou seus
beneficierios. s6 sera reconhecido pela Seguradora se houver tido a sua pr6via anuencia.

$ 2'Na hipoiese de o Segurado recusar acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo
passageiro preludicado e/ou seus benefici6rios. fica desde Je estipulado que a Seguradora nao responderd
por eventual diferenga em relaQeo e quantia pela qual o sinistrc seria liquidado com base naqueLe
e nte nd in'r ento.

CAPiTULO IV
DAS DISPOSIQOES GERAIS
Art. 17. O Seguro de Responsabiljdade Civil do Transportador Rodoviario de Passageiros

devera observar o disposto nesta Resolugao e. nos casos omissos, as normas relativas aos seguros de
danos.

Art 18. Fica a SUSEP autorizadg a editar normas complementares e a adotar as medidas
necesserias a execugao do disposto nesta Resoluqao.

Art. 19. Esta ResoluQSo entra em vigor 90 (noventa) dias ap6s a data de sua publicagSo,
ficando revogada a Resoluqao CNSP No223 de 2010.

Paragrafo Unico As ap6lices vigentes na data de entrada em vigor desta Resolugao
permanec€rAo validas at6 seus vencimentos, quando serao substituidas, se renovadas. por novas que
devereo observar as regras ora estabelecidas

JOAOUIM MENDANHA DE ATAiDES
Superintendente


