


OS SEGUROS NA ATIVIDADE 
MARÍTIMA E PORTUÁRIA

� SEGURO  DE CASCO - Circular SUSEP 01/85

� SEGURO DE TRANSPORTES – Circular SUSEP 
354/2007

� SEGURO DE OPERADORES PORTUÁRIOS - Circular 
SUSEP 291/2005

� SEGURO DE RC DO OPERADOR DE TRANSPORTE 
MULTIMODAL – CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL 
(RCOTMC)

� SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 
CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU POR SUA CARGA –
DPEM - Resolução CNSP nº 128/2005



O SEGURO DE TRANSPORTES
Circular SUSEP 354/2007

Cláusulas de Carga do Instituto de Seguradoras 

de Londres

� MODALIDADE: Importação e Exportação

� Interesse Segurável:  o dono da mercadoria; o credor 
hipotecário; o agente Transportador e o administrador 
de eventual crédito

� Início e fim dos riscos: armazém a armazém

� COBERTURAS
� Ampla A

� Restrita B

� Restrita C



O SEGURO DE TRANSPORTES

� Coberturas Adicionais
� Cobertura Adicional de Despesas; 

� Cobertura de Impostos sobre Mercadorias Importadas/Exportadas; 

� Cobertura Adicional de Lucros Esperados; 

� Cobertura para Embarques Aéreos Sem Valor Declarado; 

� Cobertura Adicional para Classificação de Navios em Viagens 
Internacionais; 

� Cobertura Adicional de Riscos de Greves; 

� Cobertura Adicional de Riscos de Guerra para Embarques Marítimos e 
Embarques Aéreos; 

� Clausulas Especifica para Bens Usados; 

� Valor Declarado; 

� Clausulas Especifica para Embarques Efetuados no Convés dos 
Navios; 

� Clausula Especifica para Falta em Mercadorias a Granel; 

� Clausula Especifica para Mercadorias Transportadas em 
Containers Porta a Porta. 



O SEGURO DE TRANSPORTES

� RISCOS NÃO COBERTOS

� atos ilícitos do Segurado, beneficiários e/ou de seus 
representantes ou prepostos

� vazamento comum, perda natural de peso ou de volume, 
desgaste natural do objeto segurado

� insuficiência ou inadequação de embalagem ou 
preparação imprópria do objeto segurado

� vício próprio ou pela natureza do objeto segurado

� atraso, falta de condições de navegabilidade do navio ou 
embarcação e de inaptidão do navio



SEGURO OPERADOR PORTUÁRIO
Circular SUSEP 291/2005

� RISCOS COBERTOS

� ÀS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS: vendaval, granizo,
inundação, alagamento, terremoto ou maremoto restrita a um
período de 72 horas consecutivas

� RC TERCEIROS - perda ou dano material sofrido por navios
e/ou embarcações de propriedade de terceiros, inclusive perda
de uso dos mesmos, seu equipamento, carga, frete e outros
interesses a bordo (bem como custos de remoção de destroços
de tais bens, líquidos de eventuais salvados que beneficiem o
segurado), durante operações de docagem ou saída de dique,
nas instalações do segurado, para atracação e
desembarque, nos locais segurados expressamente
identificados na apólice;

� quaisquer outros danos ou perdas sofridos por propriedade de
terceiros resultante de custódia de embarcações danos corporais
e danos materiais decorrentes de custódia ou controle das
embarcações



O SEGURO DE RC DO OPERADOR PORTUÁRIO

RISCOS COBERTOS 

� quaisquer perdas ou danos sofridos pela carga sob custódia do 
segurado, a bordo, durante as operações de carregamento ou 
descarga, em saveiros e/ou chatas, e quando em terra, inclusive 
durante o transporte da carga de, ou para, armazéns ou 
similares, localizados na área do porto organizado; e

� custos e despesas incorridos na defesa de quaisquer 
reclamações contra o segurado por perdas e danos descritos nas 
alíneas “a” a “d”, bem como os custos e despesas legais do 
reclamante que o segurado for condenado a pagar, referentes a 
investigações, avaliações, recursos, custas e despesas forenses

� Poluição súbita



O SEGURO DE RC DO OPERADOR PORTUÁRIO
RISCOS EXCLUÍDOS

� Poluição gradual

� bens de propriedade do segurado, por ele alugados, ou a cujo 
uso tenha direito sob qualquer forma de contrato;

� operação de qualquer embarcação de propriedade do segurado 
ou de qualquer empresa afiliada ou subsidiária;

� multas, indenizações por danos morais, ou outras indenizações 
que representem ampliação das indenizações compensatórias; 

� danos corporais causados direta ou indiretamente por asbestos, 
tabaco, pó de carvão, bifenil policlorinatado, sílica, benzeno, 
chumbo, talco, dioxina, pesticidas ou herbicidas, campos 
eletromagnéticos, medicamentos, 

� qualquer responsabilidade decorrente do encalhe voluntário de 
embarcação;



O SEGURO NA ATIVIDADE PORTUÁRIA

� Portaria SEP Nº 111 DE 07/08/2013

Estabelece as normas, os critérios e os procedimentos para a pré-qualificação dos

operadores portuários de que trata o inciso IV do art. 16 da Lei nº 12.815, de 5 de
junho de 2013.

Art. 9º Consideram-se documentos de comprovação da idoneidade financeira da

interessada:

VII – Declaração de empresa seguradora, demonstrando que a empresa

candidata à qualificação tem capacidade para obter apólice do tipo Seguro
Compreensivo Padronizado para Operador Portuário, conforme as normas
da SUSEP...

c) A apólice de seguro deverá, obrigatoriamente, conter cláusulas de cobertura a

danos ao patrimônio público portuário, ao meio ambiente e a terceiros.

� Resolução nº 2190 - ANTAQ, de 28 de julho de 2011, que aprova a norma para

disciplinar a prestação de serviços de retirada de resíduos de embarcações exige

a apresentação do Seguro Ambiental do prestador de serviços, englobando o

ressarcimento dos custos de atendimento às emergências e danos causados por

vazamentos, derramamentos e contaminações.



DANO AMBIENTAL 
O SEGURO PADRONIZADO

� SEGURO DE RC GERAL – EXCLUSÃO EXPRESSA DO RISCO 
DE DANO AMBIENTAL 

� CLÁUSULA PARTICULAR - RC AMBIENTAL: cobre
danos corporais e materiais a terceiros decorrentes de
poluição, contaminação ou vazamentos súbitos
acidentais, ocorridos durante a vigência do contrato,
desde que:
• Data claramente determinada
• Término do sinistro em até 72 horas
• Danos manifestados no mesmo prazo de 72 horas
• Origem acima da terra/água

� não garante danos provenientes de equipamentos ou instalações 
subterrâneas ou subaquáticas e as despesas de contenção de 
sinistros



O SEGURO AMBIENTAL ESPECÍFICO 

� COBERTURAS

� Poluição Gradual do solo, subsolo, lençol freático,
atmosfera

� Clean up on e of site: custos e despesas de limpeza
nos locais segurados e em locais externos

� Custos primários, complementares e compensatórios
de remediação e descontaminação

� Lucros cessantes do segurado durante a paralização
� Custos com a defesa do segurado
� RC perante terceiros
� Despesas com contenção de sinistros
� Custos com locais de depósito de resíduos
� Coberturas adicionais para o transporte de bens ou
mercadorias



O incêndio em São Francisco do Sul
24/09/2013



A fumaça tóxica atingiu outros municípios 



QUESTÕES POLÊMICAS

� Seguro de Transporte de Mercadorias 
Sub-brogação do segurador (art. 786 CC). Aplicação por

referência de cláusula compromissória existente no contrato de
transporte.

Protesto do destinatário (art. 754 do CC). Prescrição ou
Decadência. Falta de protesto: efeitos à cobertura e à sub-rogação

Perda natural de peso e de volume. Revisão de conceito.

� Seguro Compreensivo Operador Portuário

A exigência de seguro ambiental pela SEP 111 como 
condição de pré-qualificação



QUEBRA NATURAL
REVISÃO DE CONCEITOS 

 

Tabela 1 Perda de Peso no Transporte Marítimo (manifestado x desembarcado) 

 
 

Nº 

Ordem 

 

Mercadoria 

 

Embalage

m 

 

Percentual médio de 

quebra 

 

Local 

1. Milho em grãos A granel 0,5% Brasil 

2. Cevada em grãos A granel 0,5% Brasil 

3. Soja em grãos A granel 0,5% Brasil 

4. Farelo de Soja  A granel 1,0% Brasil 

5. Trigo em grãos A granel 0,5% Brasil 

6. Trigo em grãos A granel 0,2% Brasil 

7. Fertilizante       

  7.1. KCL-G A granel 0,6% Brasil 

  7.2. KCL-S A granel 0,6% Brasil 

  7.3. Sulfato de Amônio A granel 0,6% Brasil 

  7.4. TSP A granel 0,9% Brasil 

  7.5. MAP A granel 0,9% Brasil 

  7.6. SSP A granel 0,6% Brasil 

  7.7. Ureia A granel 1,0% Brasil 

8. Subproduto para fabricação de 

Fertilizante SSP.  

      

  8.1. Rocha Fosfática A granel 3,0% Brasil 

9. Açúcar       

  9.1. Açúcar demerara A granel 1,0% Brasil 

10. Subproduto para fabricação de 

cimento 

      

  10.1. Clinker A granel 0,5% Brasil 

  10.2 Escória A granel 0,5% Brasil 

             Fonte: Regulo Nordeste Ltda. 
 


