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CATEGORIA 2001/2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 48,24 53,06 76,08 84,55 84,55 89,61

2 48,24 53,06 76,08 84,55 84,55 89,61

3 275,21 426,62 479,51 479,51 379,39 339,74

4 165,76 256,95 288,81 288,81 257,27 210,65

9 87,27 96,00 137,65 183,84 254,16 254,16

10 51,80 56,98 81,70 93,79 93,79 93,79

CATEGORIA 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

1 9,99% 43,38% 11,13% 0,00% 5,98%

2 9,99% 43,38% 11,13% 0,00% 5,98%

3 55,02% 12,40% 0,00% -20,88% -10,45%

4 55,01% 12,40% 0,00% -10,92% -18,12%

9 10,00% 43,39% 33,56% 38,25% 0,00%

10 10,00% 43,38% 14,80% 0,00% 0,00%

Processo: 2008.71.00.031859-3
Vara: 4ª VF de Porto Alegre
Autor: Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul
Réu: União – Advocacia Geral da União e Outros

I. Parecer Contábil sobre as Respostas ofertada aos quesitos de fls.
480/472.

Quesito 1: (fl. 480/481 dos autos) Em relação aos valores cobrados, qual a
diferença percentual e em reais, entre o seguro obrigatório pago para um
automóvel, um caminhão e o valor para uma moto?

Resposta:

Tomando por base as categorias "1", "3" e "9" referenciada no quesito 1, verifica-se
que no período de 2006 em diante a categoria "9" teve aumento expressivo de
38,25%, em quanto que as demais categorias não tiveram variação ou quando
tiveram a mesma foi negativa, ou seja, houve redução no valor do seguro.
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SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 E EM 2008.

Nº de Bilhetes  Prêmio Total
 Vlr. Unitário

dos Prêmios

 Prêmio

Tarifário
 Variação

1-2 Automóvel 24.877.789 2.030.859.279 81,63 84,55 3,57%

9 Motocicleta 7.724.851 1.776.132.211 229,92 254,16 10,54%

10 Caminhão 4.814.943 464.654.678 96,50 93,79 -2,81%

Categoria

SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 E EM 2008.

Nº de Bilhetes  Prêmio Total
 Vlr. Unitário

dos Prêmios

 Prêmio

Tarifário
 Variação

1-2 Automóvel 24.877.789 2.030.859.279 81,63 84,55 3,57%

9 Motocicleta 7.724.851 1.776.132.211 229,92 254,16 10,54%

10 Caminhão 4.814.943 464.654.678 96,50 93,79 -2,81%

Categoria

A quantidade de bilhetes em relação ao prêmio total resulta no valor unitário médio
de R$ 229,92 no segundo semestre 2007/2008 conforme ilustrado no quadro
abaixo.

Quesito 2: (fl. 481 dos autos). Quais critérios técnicos levaram o Governo Federal a
praticar tão substancial aumento no seguro para motos, conforme histórico narrado
na peça inicial?

Reposta:

O perito informa que a metodologia utilizada, refere-se as projeções de numero de
bilhetes; projeções do total de prêmios tarifários por categoria, frequência de
sinistros administrativos, severidade pro categoria e por tipo de sinistro
administrativo, pagos em 2007/2 e em 2008, despesas com sinistros, provisões
necessárias e sinistros judiciais Pagos em 2007/2 e em 2008, bem como as
projeções dos cálculos atuariais para projetar resultados prováveis futuros,
entretanto, conforme quadro abaixo a variação referente aos motociclistas foi de
10,54%, utilizando os critérios para a projeção atuarial, ou seja, na pratica a
variação foi menor ao que foi inicialmente projetado e pago peles motociclistas a
titulo de DPVAT.



Av. Assis Brasil, 3851/205 - Lindóia – Edifício Grécia - Cep: 91.010.007 - Porto Alegre /RS -
Telefones: (51)3519.0882 - (51)9976-0882 - e-mail: Silvac@terra.com.br e Alencarconsultoria@terra.com.br

Ano 5% p/ DENATRAN 48% para o DPVAT
2% Resultados

das Seguradoras

2005 97.669.919,98 957.165.215,79 19.533.984,00

2006 145.679.839,38 1.427.662.425,96 29.135.967,88

2007 186.138.891,17 1.824.161.133,43 37.227.778,23

2008 232.321.598,94 2.276.751.669,57 46.464.319,79

Arrecadação (100%)

1.953.398.399,58

2.913.596.787,67

3.722.777.823,33

4.646.431.978,71

879.029.279,81

1.311.118.554,45

1.675.250.020,50

2.090.894.390,42

R$ - Repasses p/ Fundo

Nacional de Saude (45%)

Ano 48% para o DPVAT

2005 957.165.215,79

2006 1.427.662.425,96

2007 1.824.161.133,43

2008 2.276.751.669,57

Quesito 3: Qual o número estimado de motocicletas emplacadas no país?

Reposta:

Concorda-se com a resposta ofertada em vista dos dados da fonte utilizada
"Renavan", mesmo que, diferem dos resultados informados nas pesquisas que se
junta no Anexo 1.

Quesito 4: Qual o volume de arrecadação resgatado pelo seguro obrigatório para
motocicletas, por ano?

Reposta:

De acordo com Nota de Esclarecimento da SUSEP MP 451/2008-Seguro DPVT, os
volumes de arrecadações e os seus respectivos repasses estão informados no
quadro abaixo.

Quesito nº 5. Qual o valor despendido para enfrentamento de gastos decorrentes
de acidentados/acidentes como motos no País, por anos?

Resposta:

Conforme quadro ofertado na resposta anterior o valor repassado ao DPVT já
descontado os 2% dos prêmios tarifários esta demonstrado na coluna "48% para o
DPVAT".
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Ano 48% para o DPVAT Valores Pagos Saldos

2005 957.165.215,79 242.970.314,71 714.194.901,08

2006 1.427.662.425,96 382.053.994,76 1.045.608.431,20

2007 1.824.161.133,43 511.444.602,71 1.312.716.530,72

2008 2.276.751.669,57 Não Informado -

SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 E EM 2008.

Nº de Bilhetes  Prêmio Total
 Vlr.

Unitário

dos

 Prêmio

Tarifário
 Variação

1-2 Automóvel 24.877.789 2.030.859.279 81,63 84,55 3,57%

9 Motocicleta 7.724.851 1.776.132.211 229,92 254,16 10,54%

10 Caminhão 4.814.943 464.654.678 96,50 93,79 -2,81%

Categoria

Obs. O perito por sua vez apresenta os resultados que foram efetivamente pagos.
Assim comparando os resultados dos valores repassados ao DPVT com os valores
informados como pagos restam saldo anuais, conforme demonstrado no quadro
abaixo.

Quesito nº 6. (fl. 476) Qual o valor do seguro obrigatório para motos em 2007,
anterior ao valor atual e quanto foi o aumento, em percentuais, em 2008?

Resposta:

Concorda-se com a resposta ofertada em parte, visto que se for divido o valor do
prêmio de 1.776132.211 por 7.724.851 o resultado corresponde em R$229,92 e
não R$254,16. O que eleva o valor do prêmio unitário em mais 10,54%, conforme
demonstrado no quadro abaixo,

Obs. O perito por sua vez utilizou a variação informada na fl. 102 dos autos tabela
1 referente ao ano 2008, como sendo o aumento aplicado no prêmio, qual seja
38,25%, quando segundo quadro acima efetivamente foi de somente 10,54%.

Quesito nº 7. Em relação aos automóveis queira o Sr. perito, responder os quesitos
de números 3, 4, 5 e 6:

Resposta:

Concorda-se com as respostas ofertadas nas fls. 487/488 com relação a este
quesito.
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ANO Nº DE EMPLACAMENTOS CRESCIMENTO ANUAL

2004 878.110

2005 1.007.131 14,6930%

2006 1.270.163 26,1170%

2007 1.694.516 33,4093%

2008 1.925.558 13,6347%

SEGUNDO SEMESTRE DE 2007 E EM 2008.

Nº de Bilhetes  Prêmio Total
 Vlr.

Unitário

dos1-2 Automóvel 24.877.789 2.030.859.279 81,63

9 Motocicleta 7.724.851 1.776.132.211 229,92

10 Caminhão 4.814.943 464.654.678 96,50

Categoria

Qual o número estimado de motocicletas emplacadas no País?

Resposta:

A fonte utilizada na pericia e divergente da que segue apensadas no anexo 1, visto
que a ABRACICLO, traz em seu saite pesquisa com fonte do Denatran/Renavam
onde os valores são próximos do ora apresentados, para emplacamentos de motos
no Brasil, quais sejam:

Quesito nº 8. Nos autos da Ação Cautelar de Exibição, processo
2008.71.00.002255-2/RS apenso a estes autos, à fl. 47 está a manifestação da
União no tocante a ter despendido em 2007/1, o montante de R$222.511.079,55
(Duzentos e vinte e dois milhões, quinhentos e onze mil, setenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), De onde ela extraiu estes números? Eles estão
corretos?

Resposta:

O perito julgou prejudicada a resposta. Analisado os documentos disponibilizados
para analise, não se evidencia na fl. 47 dos autos o valore referenciado. Neste
sentido concorda-se com a resposta do perito oficial no que pertine a resposta
deste quesito.

Quesito nº 9. Qual o valor correto que melhor definiria, com precisão e clareza, o
seguro obrigatório de motocicletas, diante da estatística de acidentes e gastos deles
decorrentes, com o volume arrecadado de DPVT para este modelo de veículo?

Resposta:

Conforme exposto na Nota de Esclarecimento da SUSEP MP 451/2008 – Seguro
DPVAT. Temos:
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2. QUANTO AS RESPOSTAS OFERTADAS AOS QUESITOS DA RÉ FL. 490/492
DOS AUTOS.

1. Queria o Sr. perito Judicial informar se os valores exigidos pela o DPVAT de
motocicletas, no período de 2005/2008, com base em elementos constantes dos
autos, em especial Parecer de fls. 52/58, foram feitos de forma correta de ponto de
vista atuarial? Justifique.

Resposta:

As avaliações pertinentes ao ponto de vista atuarial devem ser avaliadas por um
perito atuarial e não por perito contador. O parecer de fls. 52/58 como o nome já
diz é simplesmente de caráter informativo onde reproduz alguns aspectos técnicos
e básicos a respeito do seguro DPVAT, não é o estudo atuarial oficial que avaliou os
as condições técnicas com parecer do(s) atuariais responsável(is) pela analises
atuariais que envolvem a questão.

2. É possível categoricamente que a avaliação atuarial efetuada pela ré (através do
Conselho Nacional de Seguro Privados – CNSP ou SUSEP) para o DPVAT de
motocicletas, cujos valores/percentuais constam na inicial, fls. 04 e fls. 52/58, não
está correto? Em caso de resposta afirmativa, quais os critérios deverão ou
deveriam ser seguidos para encontrar o correto valor do seguro.

Resposta:

A situação para apuração do valor do DPVAT deve seguir o equilíbrio técnico-
atuarial motivando principalmente o aumento na sinistralidade. Bem como a
utilização de reajustes ao nível da inflação, porem, a categoria 09 do DPVAT vinha
sofrendo reajustes acima da inflação, o que elevava o preço do seguro em questão.
Deve ser também avaliada a margem de resultados das seguradoras, bem como a
repartição do seguro DPVAT de 45% para o SUS, 5% destinado ao Denatran,
sobrando somente 50% do valor arrecadado ao DPVAT.

3. Na opinião do Sr. Expet, qual o valor que deveria ser cobrado para o seguro em
questão, levando em conta o nº de motos, bilhetes, emitidos e o quantitativo de
acidentes ocorridos com motocicletas, com base nos elementos constantes nos
autos? Justifique.

Resposta:

Tomando por base o quadro apresentado pelo perito, verifica-se que no período de
2005 a 2011 às variações para motos foi de 88,88% e para automóveis foi de
93,45%, assim não se justifica o aumento expressivo somente para as motos.

1940.564 dividido por 1027.424 menos 1 = 88,88% (motos)
2649.032 dividido por 1.369.375 menos 1= 93,45% (automóveis)
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MOTOS

ANO EMPLACAMENTO Crescimento Variação FROTA NACIONAL Variação

2005 1.027.424 8.155.166

2006 1.287.290 25,29% 9.446.522 15,83%

2007 1.708.640 32,73% 7,44% 10.988.770 16,33% 0,49%

2008 1.925.514 12,69% -20,04%

2009 1.609.251 -16,42% -29,12%

2010 1.803.864 12,09% 28,52%

2011 1.940.564 7,58% -4,52%

AUTOMÓVEIS

ANO EMPLACAMENTO Crescimento Variação FROTA NACIONAL Variação

2005 1.369.375 26.361.862

2006 1.556.231 13,65% 27.942.722 6,00%

2007 1.977.135 27,05% 13,40% 29.943.889 7,16% 1,16%

2008 2.195.499 11,04% -16,00%

2009 2.479.457 12,93% 1,89%

2010 2.651.752 6,95% -5,98%

2011 2.649.032 -0,10% -7,05%

Obs.: Segue em apenso outras evoluções extraída de outros sítios da internet.
(abraciclo).

Desde já fico a disposição do MM. Juiz e das partes, para esclarecimentos e/ou
complementações, se necessário.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2013.

______________________
César Alencar da Silva
CRC/RS 81.689/0-2


