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a^ituar^a problemática da
ponsabilidade civil face â evolução tecnológica, fator genesíaco
responsável pela verticalização do risco no mundo moderno. ^

1—-Salienta a necessidade de resguardar o homem
da obrigação de reparar economicamente os prejuízos decorrentes
da conversão do risco em dano efetivo. ~~

Sc
Preconiza o emprego do seguro como resposta

mais adequada para essa reparação. Tece^considerações sobre os

I reito codificado e ainda sobre a legislação especial que regula
a matéria.-

Situa a responsabilidade do operador das
1 instalações nucleares face Bs Convenções Internacionais sobre

J responsabilidade civil oriunda de danos nucleares.

] ^ Tecet^ finalmente, considerações sobre a repâ
I ração dos danos nos países:

J Estados Unidos, Alemanha, França e Espanha.
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J O desaparecimento de uma vida humana, deixando

I ao desamparo aqueles que economicamente dependiam dela, ou ain-
I da, a destruição de coisas ou bens, causando uma diminuição pa-

I trimonial, são acontecimentos que o homem procurou sempre repa-

iJ
II - CONTRATO DE SEGURO

] . '
1) Considerações Preliminares:

j
J
~j

"J

•j

rar.

-j *̂  Dessa busca nasceu a instituição do seguro, vi-
J sando restabelecer o equilíbrio perturbado.

*j J Qualquer que seja a sua modalidade o seguro a-
j presenta três características básicas:

Ia.}- Previdência - defesa da pessoa contra da-
nos e perdas que possam atingir, no futuro, a si mesmo ou as
suas propriedades ou bens;

"3 2-)- Incerteza - quanto 5 realização do aconte-

~| cimento (risco) contra o qual se faz o seguro, ou quanto ã épo-
i ^ ca em que o mesmo poderá ocorrer;

* ~i 3-)- Mutualismo - reunião de muitas pessoas,co£
• -J correndo todas para a massa comum, a fim de que esta possa su-
I prir, em determinado momento, as necessidades eventuais de algjj

I ma daquelas pessoas; em outras palavras, e necessário que haja
| equilíbrio aproximado entre as prestações dos segurados e as

contraprestações da entidade que funciona como segurador.*

A noção de seguro pressupõe, desde logo, a da
existência de um risco, isto i, do fato de estar o indivíduo e^
posto a eventualidade de um dano, seja a sua pessoa, seja ao
seu patrimônio, quer tenha sido de conseqüência fortuita ou da
ação humana. Face a tal situação, não raras vezes, o contrato
de seguro implica numa transferência de risco.

* - MARIO PALMEIRA RAMOS DA COSTA - Teoria Geral do Seguro
Apostila - pãg. 2.
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"I *" E o risco, como de tudo ressalta, a causa dete_r
i minante do contrato de seguro, o seu objeto, e que, encontra
J nesse contrato, "a proteção econômica que o indivíduo busca prê

venir-se contra necessidades aleatórias".*

— 0 seguro é hoje, por isso, um dos mais importan
tes institutos do direito e de maior uso pela sociedade. Seu

~l objetivo primordial ao reparar o dano é" ajudar a previdência ,
-í J procurando, mediante a contribuição de muitos, obter os meios

capazes de suportar os danos de alguns, em determinado momento.

2) Conceito

1

1
"I

1 J Tendo em vista a extensão do campo em que atua

o seguro, definT-lo constitui tarefa das mais complexas, senão
impossível. Dentre as definições existentes, a que mais se apro

I xima da realidade, e, sem duvida, a de Hermard, para quem, "o
~i seguro é uma operação pela qual, mediante o pagamento de uma pe

] J quena remuneração, uma pessoa, o segurado, promete para si pró-
J prio ou para outrem, no caso de um determinado evento, a que

I se dá o nome de risco, uma prestação de uma terceira pessoa, o
I segurador, q u e , assumindo um conjunto de risco, os compensa de

i acordo com as leis da estatística e o princípio do mutual ismo!!**3) Elementos

Os elementos indispensáveis para a instituição
do seguro são:

a) sociedade seguradora: parte que na relação
contratual se obriga a efetuar uma indeniza-
ção, resultante do prejuízo de um sinistro .
Só pode ser pessoa jurídica, legalmente auto
rizada para operar no ramo de seguros.

* - Painel sobre Seguro Nuclear - Curso de Especialização em
DireitorNücTèar^-- (Novembro/19777. "=

** - EDMUNDO EBOLI BONINI - Seguro de Vida em Grupo - Rev. de
j Administração de Empresas (Vol. 10-N9 1 - 1970-pãg.121).
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I b)- O segurado: pessoa física ou jurídica que ,
"1 na relação contratual, paga um prêmio ã se-

1 ^ guradora adquirindo o direito de receber uma

indenização, acaso ocorra um sinistro decojr
J rente do risco previsto no contrato. Em 1 in_

I guagem comercial, pode-se afirmar que o se-
"1 gurado adquire com a seguradora o direito

1 "*̂  de receber uma eventual indenização, pagan-

do um preço que se denomina pfêmio ou quota.

I J c)- 0 beneficiário é a pessoa em cujo proveito

se faz o seguro. Poderá ser o próprio segu-
I rado ou um terceiro por ele indicado. Há er̂

I J _

tretanto restrições impostas pela lei subs-
~s tantiva, como por exemplo: as hipóteses pre^

I J vistas nos artigos 1472, 1473 e 1474 do Có-

digo Civil Brasileiro.

, J d)- 0 estipuiante: é a pessoa que contrata seg£
ro por conta de terceiros, podendo acumular

1 a condição de beneficiário (§ 19 do art. 21
1 do Dec.-lei n9 73/66). Nos seguros obrigató^
-j rios, contratados por seu intermédio» ele
J . se equipara ao segurado para os efeitos da

contratação e da manutenção do seguro (art.
1 21 supra referido).

Nos seguros facultativos, o estipuiante e
. considerado mandatário do segurado (§ 29 do
J art. 21 do Dec.-lei n9 73/66).

. e)- Prêmio ou quota: importância em dinheiro
J que o segurado paga ã seguradora, para asse_

gurar-lhe o direito a uma indenização. Al-
B guns autores denominam-no de custo ou ágio
** do seguro. Assim sendo e de acordo com o a£

tigo 1452 do Código Civil, seu pagamento é"
exigTvel, mesmo que não tenha se verificado
o risco, em previsão do qual se fez o con -
trato de seguro.



I f)- Risco: evento futuro e incerto, potencial -

^ mente prejudicial aos interesses do segura-
J do. Sua ocorrência poderá prvocar-lhe uma

;j diminuição patrimonial, um empobrecimento /
1 momentâneo, quando não a própria ruína fi-

] nanceira, evitável através do contrato de

-. seguro. Considerado, objetivamente, como um
J fato danoso, o risco e o sinistro.

j * g)- Indenização: importância normalmente repre-
J sentada em dinheiro que a seguradora se o-

briga a transferir ao segurado. Sua finali-
dade é reparar o eventual prejuízo econômi-
co - financeiro, com os riscos previstos e
assumidos na apólice, pela seguradora.*

"*

1
J h)- Valor do objeto segurado: a apólice consig-

nará os riscos assumidos, o valor do objeto
j seguro, o prêmio devido ou pago pelo segura

1 do e quaisquer outras estipulaçoes, que no

]I
I
I
I
I

contrato se firmarem (art. 1434 do Cód. Ci-
vil).
Não se pode segurar uma coisa por mais do

I que valha, nem pelo seu todo mais de uma
vez. Ê, todavia, lícito ao segurado acaute-

J lar, mediante novo seguro, o risco de falin^
cia ou insolvência do segurador (art. 1437
do Cód. Civil).

J Se o valor do seguro exceder ao da coisa, o
segurador poderá, ainda depois de entregue

-i a apólice, exigir a sua redução ao valor re_
J ai, restituindo ao segurado o excesso do

prêmio.

1
* - ANTONIO CARLOS OTONI SOARES - Fundamento Jurídico do Contra

to de Seguro - 1§ edição - Editora Atlas S.A. (1975-pág.33J



] Quando ao objeto do contrato se der valor

-. determinado, e o seguro se fizer por este

1 J valor, ficará o segurador obrigado, no caso

de perda total, a pagar pelo valor ajustado
I a importância da indenização, sem perder

I por isso o direito, que lhe asseguram os
~j a r t s . 1438 e 1439 (art. 1462 do Cód. C i v i l ) .

I 4) Natureza Jurídica

]
A operação de seguro sob seu aspecto jurídico ,

i -. reveste-se da forma de um contrato, expressamente caracterizado
J e definido em lei.

I Contrato de seguro, é usualmente, aquele pelo
J qual uma das partes (Segurador) se obriga para com a outra

I (Estipul ante), mediante uma remuneração (prêmio ou quota), a pa_
~\ gar uma indenização, um pecúlio ou uma renda ã pessoa indicada

j J (Beneficiário), na hipótese de ocorrer o acontecimento previsto
J no contrato (Risco).

I J 0 contrato de seguro quanto a sua natureza apre

senta as seguintes características:
1
J a) - B i l a te ra l - porque dele decorrem obrigações

I recíprocas para as partes intervenientes-S£
T gurado e Segurador.

1 Conquanto a obrigação do segurador seja coji

. d i c i o n a l , ha interdependência das obriga -

I J ções que gera tanto para uma como para a

outra parte. Obriga-se o segurado a pagar
I o prêmio.

I Do cumprimento dessa obrigação depende o
. seu d i r e i t o a ex ig i r do segurador o pagameii
J to da quantia est ipulada, caso se ver i f i que

o acontecimento a-que-subor-dlna~a obrigação
I deste. Assim o segurado i devedor de dívida

certa e credor de dívida condicional(PLANIOL
. E RIPERT).

J
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b)- Oneroso - porque não e gratuito para nenhum
dos contratantes.

c)- Aleatório - pois enquanto a prestação do sê
gurado - o prêmio - é conhecida e devida
desde o momento da celebração do contrato ,
a prestação do segurador -indenização e de-
pendente de acontecimento futuro e incerto.

d)- .Solene - porque tem forma específica previs_
ta em lei.

e)- Consensual - porque a despeito de ser obri-
gatória a forma escrita, não é necessário a
prática de qualquer ato por parte dos con -
tratantes para que se aperfeiçoe. Basta o
consenso manifestado pela forma própria.

f)- De adesão - porque, em geral, as companhias
ou empresas de seguros têm as tabelas de
prêmios e condições já prontas para serem
aceitas ou não.

g)- De boa-fé - o segurado e o segurador são
obrigados a guardar no contrato a mais es-
trita boa-fé e veracidade, assim a respeito
do objeto, como das circunstâncias e decla-
rações a ele concernentes (art. 1443 do CÕd.
Civil).

Se o segurado não fizer declarações verda -
deiras e completas, omitindo circunstâncias
que possam influir na aceitação da proposta
ou na taxa do prêmio, perderá o direito ao
valor do seguro, e pagará o prêmio vencido
(art. 1444 do CÕd. Civil).
Igualmente, se o segurador ao tempo do con-
trato, sabe estar passado o risco de que o
segurado se pretende cobrir, e não obstante,
expede apólice, pagará em dobro o prêmio e£
tipulado (art. 1446 do Cõd. Civil).

J
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1 -i Provando que o segurado obrou de mã-fe, o

.-, J segurador terá direito a anular o seguro ,

] sem restituição do prêmio, nem prejuízo da

J ação penal que no caso couber (art.1438 do

1 CÓd. Civil).

J Do exposto, conclui-se que o contrato de se
1 - ~

guro, mais do que qualquer outro, e sobretu

1 do um contrato de boa-fé, porque é indispeirç

"̂  sável que as partes confiem nos dizeres uma

da outra.

I 5) Instrumentos

1
1 "• S-ao instrtmieTitüS do contrato:

:.]

.1

1)- a proposta - o instrumento de contrato

I que contém a manifestação da vontade do

segurado de contratar o seguro, vontade

ess-a que só se concretizara de sua par-

te, depois de pago o prêmio. Devera co£

ter ~tothys os eleiricíitos gire permitam ao

segurador examinar e aceitar o risco ,

bem como os elementos que serão consig-

nados na apólice, e ainda as condições

nela incluTdas.

2)- a apólice - instrumento emitido pelo SJÍ

gurador, aceitando o seguro e efetivan-

do o contrato.
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Os seguros na conformidade do Decreto-Lei n° 73,

de 21/11/1966, "serão contratados mediante propostas assinadas

pelo segurado, seu representante legal ou corretor habilitado ,

com emissão das respectivas apólices" (art. 99), ressalvado o

disposto no art. 10, caso em que "ê" autorizada a contratação de

seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante sol^

citação verbal do interessado, hipótese em que o Conselho Naci£

nal de Seguros Privados - CNSP regulamentara os casos previstos,

padronizando as clásulas e os impressos necessários.

0 Prof. Mário Palmeira Ramos da Costa, conside-

ra a proposta mais importante, para o segurado, do que o ' pró-

prio contrato de seguro, isto porque, a apólice que e-o contra

to-i emitida com base nos dados que s^o fornecidos pelo segura-

do e se este se omite ou frauda informações, está sujeito ãs c£

minações previstas na lei, inclusive a perda ao direito da ind£

nização.

Assim, a proposta deve conter informações verdji

deiras e completas, não só para que o segurador possa avaliar e

aceitar o contrato, como também para que possa taxar o risco e

determinar o prêmio..

6) Classificação

Várias são as classificações dos planos e moda-

lidades de seguro existentes. Adotaremos a do Prof. Mário Pai -

meira Ramos da Costa, por julgá-lo a mais didática e mais com-

pleta.

Quanto ao objeto:

- de pessoas

- de bens (danos)

- de responsabilidades

- de obrigações

- de garantias

- de direitos

- misto



1 Quanto ao risco:

- de vida

Í - de acidente
-j - de doença

I J - de velhice

- de desemprego
| - de incêndio

1 - de transporte
-j - de casco

I J - de automóvel

- de responsabilidade civil
~] - de credito

I - de tumultos
-. - all risks

Q-uanto a obrigatoriedade:
J - obrigatório

I - facultativo

I

]
I
]

J

Quanto ao número de participantes

- individual
- coletivo

J Quanto ao prazo:

- a prazo curto
1 - anual

- plurianual

Quanto ao prêmio:

- mútuo (variável)
- a prêmio (fixo)
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Quanto ao custeio:

- contributãrio
- não contributãrio

Quanto a* exploração:

- social (estatal)
- privado (comercial)

Quanto ã lei (Decreto 61.589, de 23.10.67):

- Seguro de Ramos Elementares
- Seguro de Vida
- Seguro Saúde



1 7) Contrato de Seguro no Código Comercial

1
- J Ao contrario do que ocorre no direito estrange^
I ro, onde o Contrato de Seguro é geralmente disciplinado pelos

3 respectivos Códigos Comerciais, no direito positivo brasileiro

a matéria acha-se regulada pelo Código Civil.
I

]

]

]

]

]

0 Código Comercial Brasileiro, embora discipli-
nando com largueza, o contrato de seguro marítimo ,absteve-se de
regular o contrato de seguro terrestre.

TEIXEIRA DE FREITAS justifica a omissão: "Nos
contratos aleatórios, a incerteza da condição afeta o objeto do
contrato, como nos seguros terrestres; nos seguros marítimos e,
em outros casos, como no câmbio marítimo, afeta o modo do con -
trato".

"Há disposições comuns, aplicáveis aos seguros
terrestres e aos seguros marítimos mas a separação entre o Di-
reito Civil e o Direito Comercial neste contraste tem obrigado
os legisladores a não coligir disposições comuns e a nem regu -
lar o contrato de seguros terrestres. Tal contrato acha-se redu^
zido as declarações de seúi estatutos e respectivas estipula-
ções, não havendo lugar para ele, nem nas codificações civis,nem

e definiu-o no artigo 666 como sendo aquele pelo qual o segura-
dor, tomando sobre si a fortuna e risco do mar, se obriga a iii

!
I seguros mútuos não podem absolutamente entrar na classe dos co-

I merciais". *

I Seguindo a orientação supramencionada o Código
1 Comercial Brasileiro ateve-se exclusivamente ao seguro ™?rTti™o

J denizar ao segurado da perda ou dano que possa sobrevir ao objjí
I to do soguro, mediante um prêmio ou soma determinada, equivaleji

1 te ao risco tomado.

!!J
I * - AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS - Aditamento ao Código de Comer,
1 1 cio - Tipografia Perseverança - R.J. (1878 - Vol. II - pig.

'J 997).

I
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Após conceituar o contrato de seguro marítimo o
Código Comercial dispõe, ainda no artigo 666, que este "sÕ pode

I >j provar-se por escrito, a cujo instrumento se chama apólice; con̂
I tudo julga-se subsistente para obrigar reciprocamente ao segura

I dor e ao segurado desde o momento em que as partes se convieram,
1 assinando ambas a minuta, a qual deve conter todas as declara -
* -j ções, cláusulas e condições da apólice".

I Neste particular o texto do artigo 666, repete

_ a norma contida no artigo 126 que estatui*, "os cojritratos mercar^
J tis são obrigatórios tanto que as partes se acordam sobre o ob-

I jeto da convenção, e os reduzem a escrito, nos casos em que es~
1 ta prova é necessária".

I Embora o texto legal afirme que o contrato de

J seguro "só pode provar-se por escrito", esta conceituação não
mais se admite hoje. Conquanto a apólice seja materialmente uma
prova inequívoca, todos os outros meios admitidos em -. direito

J são possíveis para se chegar a prova da existência contratual .;
Na falta da apólice os seus efeitos se produzem a partir da sim

J ples assinatura conjunta da minuta que e no dizer de WALDEMAR
FERREIRA "o casulo <ia apólice".

] 0 Código Comercial Brasileiro admite que o co£
trato de seguro resulte de negociações entre as partes, devendo
tais convenções ser consignadas inicialmente na minuta, para

J posterior reprodução na apólice. Na pratica entretanto "minuta
1 e apólice" são documentos impressos, uniformes, com as clãusu -
•* -• Ias gerais e especiais do contrato, que as partes tem que acei-
• J tar, mercê do chamado contrato de adesão.*

J 0 Código Comercial Brasileiro dedics uu cuntra-
J to de seguros sessenta e quatro artigos contidos no Título VÍII

I Dos Seguros Marítimos - e distribuídos em cinco capítulos:

I
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1)- Da natureza e forma do contrato de seguro
marítimo (art. 666 a 684);

2)- Das cousas que podem ser objeto de seguro
marítimo (art. 685 a 691);

3)- Da avaliação dos objetos seguros (art. 692
a 701);

4)- Do começo e fim dos riscos (art. 702 a 709);

5)- Das obrigações recíprocas do segurador e do
segurado (art. 710 a 730).

Complementando essa codificação que data de
1850, uma série de leis avulsas foram surgindo paulatinamente ,
para regulamentar a matéria, dado a relevância que ela adquiriu
nos tempos modernos, tendo o Código Civil, de 1916, cristaliza-
do sua quase totalidade ao tratar do contrato de seguro em sua
teoria geral, além do seguro de vida e do seguro mútuo, em par-
ticular.

1
3
J

J
J
J
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"1 8) Contrato de Seguro no Código Civil Brasileiro

I
I A legislação brasileira, estribada na doutrina
J francesa, que se amparou por sua vez no Direito Romano, conquan_

I to tivesse em 1912, através da lei n9 2681, estabelecido o prin_
~1 cípio da culpa presumida nos acidentes ferroviários, manteve no

I ^ Código Civil de 1916, a exigência da prova do dolo ou culpa pa-
ra os demais casos. E o que se conclui pela simples leitura do
art. 159:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, ne-
gligência, ou imprudência, violar direito, ou
causar prejuízo a outrem, fica obrigado a repa-

~~i rar o dano".

0 legislador brasileiro manteve dessarte um

J princípio universalmente aceito e sobre o qual a nossa doutrina
e jurisprudência, ergueriams mais tarde, as colunas majestosas
da Responsabilidade Civil.

J No que concerne ao Contrato de Seguro, seus prin^
cípios fundamentais estão somatizados no nosso direito codifica^

j do - Código Comercial e Código Civil que adotou o critério da

liberdade contratual das partes, limitada essa apenas pelas no_r
mas de ordem publica.

Efetivamente, os preceitos legais encontrados no
capítulo relativo ao contrato de seguro, conforme doutrina

J WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO - "ou são supletivos, caso em que
podem ser modificados pelas partes, ou proibitivos, hipótese em

- ~~i que sio intangíveis. Respeitados esses últimos, podem os contra_
J tantes, a vontade, estabelecer livremente suas avenças".

J O Código Civil Brasileiro define o contrato de
seguro no seu artigo 1432, in verbis:

. -. "Considera-se contrato de seguro aquele " pelo
J qual uma das partes se obriga para com a outra,

\ mediante a paga-de um-prêmi-o* a indenizã-la do
A prejuízo resultante de riscos futuros,previstos

1 no contrato".

' - I



I A maioria dos j u r i s t a s pátr ios , inc lu indo CLOVIS

I J BEVILACQUA, considera s a t i s f a t ó r i a essa conceituação. Dela, en_
tretanto, discorda o eminente PONTES DE MIRANDA, no seu TRATA-

1 DO DE DIREITO PRIVADO, Vol. 45, quando c r i t i c a :
I
1 "a definição e evidentemente falha e insuficieri

I te, porque sõ se refere ao seguro indenizato -
| rio, a despeito de tratar no Código Civil, do
• -j seguro de vida, e deixa de atender, explicita-
- J mente, aos diferentes seguros de responsabili-
I dade".
J Ocorre que o caráter marcantemente indenizato -

I rio do contrato de seguro, que desde sua origem vem sendo cos-
~1 tumeiramente empregado para ressarcimento de prejuízos resuj^

] J tantes de riscos futuros", acabou por influenciar o legislador
brasileiro ao se elaborar o Código Civi], ficando, assim, o

J art. 1432 'mpregnado por uma conceituação evidentemente insa -
& tisfatoria.

I 0 Código Civil Brasileiro dedica ao contrato de
I seguro quarenta e quatro artigos distribuídos por cinco seções:

1 1) Disposições gerais (arts. 1432 a 1448);

I d
2) Das obrigações do segurado (arts. 1449 al457);

I 3) Das obrigações do segurador (arts.1458 a 1465);
I
I 4) Do seguro mútuo (arts. 1466 a 1470);

I 5) Do seguro de vida (arts. 1471 a 1476)=

J
•J

J

Complementando o direito codificado temos, no
Brasil, uma vasta legislação de natureza administrativa regula-
dora do contrato de seguro, visando sobretudo disciplinar, as
relações entre segurador e segurado, das seguradoras entre si,
especialmente no campo.dos resseguros, e os demais aspectos re-
lacionados com o seguro privado. Teremos oportunidade de mencií)
nã-las quando focalizarmos, no item II, a legislação especial.

Em sua obra "Fundamento Jurídico do Contrato de
Seguro", ANTONIO CARLOS OTONI SOARES, lamenta que, na época da
promulgação do decreto-lei n9 73/66, se tenha perdido a excelente
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1 oportunidade "de se publicar uma consolidação das Leis do Segu-
* -i ro Privado, ou mesmo uma Lei Orgânica dos Seguros Privados, a

J exemplo do que existe com os Seguros Sociais e com a Lei France_
sa dos Seguros Privados de 1930". E comenta: "Não estamos suge-

[ rindo a exclusão do contrato de seguro do direito codificado.C<>
1 mo ramo do direito das obrigações, o seguro deve permanecer no
• -» Código Civil. Contudo, o direito não codificado do seguro am-

J pliou-se de forma tão acentuada nos últimos anos, que jã passou
o tempo de se editar um novo diploma legal, enfejixando o que

3 existe nos decretos-lei esparsos, regulando-se toda a matéria
I nao constante do Código Civil. Dessa forma, evitar-se-ia a rep£
" -i tição ociosa de normas dos decretos-lei nos decretos-regulamen-

I J tos, de duvidosa utilidade pratica. (Obra e autor citado, pãg.
31).

1
J Esse ponto de vista encontra restrições no Prof.

Mário Palmeira Ramos da Costa, que discorda da utilidade prãti^
~\ ca de uma "consolidação das Leis do Seguro Privado ou mesmo de

Í uma Lei Orgânica", por entender que o fato do seguro ser eminein
-, temente dinâmico, de nada adiantaria tirar da legislação ou do

I J código os princípios então estabelecidos, para se fazer uma lei
especifica, porque estes princípios estão todo dia se atualizar^

~\ do e se modificando.

i
J



1 ;1
1 -, I I I - LEGISLAÇÃO ESPECIAL

I 1) Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP

I 2) Superintendência de Seguros Privados - SUSEP

]
J
]

3) Instituto de Resseguros do Brasil - IRB

A partir de 1964, o Governo, procurando dar ênfa-

se ao desenvolvimento econômico, ao combate ã inflação e a coojr

denação na aplicação de poupanças, promulgou a chamada lei de

1 Mercado de Capitais (Lei 4595, de 31/12/64), que criou o Conse-

lho Monetário Nacional.

J
j

I

As companhias de seguros privados, embora subor-
dinadas ao Min is tér io da Indústr ia e do Comércio, em decorrên -

J | cia desta l e i , passaram a ter a aplicação de suas reservas téc-

1 J nicas expressamente su je i tas ao d i t o Conselho.

j Posteriormente, em 21 de novembro de 1966, com o
J advento do Decreto-Lei n° 73, f o i criado um Sistema Nacional de

Seguros Privados, abrangendo todas as operações de seguros, res^
j seguros e intermediação de negócios, i s to é, de corretores e de

Í
-J corretagem. Tal decre to- le i ainda formulou a p o l í t i c a de segu -

ros privados, dispondo e f isca l izando seu funcionamento, promo-
J vendo a expansão do mercado de seguros e a retenção de d iv isas

no país, firmando pr inc íp ios de reciprocidade, propiciando o .

J aperfeiçoamento das seguradoras e preservando sua l iqu idez e

solvência, como se vê no seu ar t igo 59.
Dessa forma- t> Sistema Nacional de Seguros Priva_

dos esta assim cons t i tu ído :
a) Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP;

b) Superintendência de Seguros Privados-SUSEP;

c) Instituto de Resseguros do Brasil-IRB;

d) Sociedades-autorizadas-a-operar em seguros

privados

e) Corretores habilitados.

I
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1) A nova Lei de Seguros, em seu art. 32,criou
um Õrgão de cúpula, denominado Conselho Nacional de Seguros Pr[
vados CNSP, que dita a polTtica securitãria no respectivo cam-
po e eventualmente elabora normas, como no caso das resoluções
relativas ao seguro obrigatório de automóvel. Suas atribuições
estão reguladas nos itens I a XVI do citado artigo 32.

0 Decreto-Lei n9 73/66 que reviu e reformulou
toda a polTtica de seguros no Brasil, não só instituiu, como
jã foi dito, o Sistema Nacional de Seguros Priva.dos, vinculado
ao Ministério da Indústria e dos Transportes, como criou o õr-
gãc leoislador, o Conselho Nacional de Seguros Privados -CNSP,
e, ainda mais, o õrgão executor que ê a Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP.

2) S Superitendência de Seguros Privados, enti^
dade autárquica, cabe a execução da polTtica do Conselho Nacio^
nal de Seguros Privados, como õrgão fiscalizador da constitui-
ção, organização, funcionamento e operações das sociedades se-
guradoras. Cabe-lhe, ainda, entre outras atribuições, proces -
sar pedidos de autorização para constituição, organização, fur̂
cionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de
controle acionário e reformas dos Estatutos das sociedades se-
guradoras, opinar sobre esses atos e encaminhá-los ao CNSP pâ
ra decidir.

ju-Como entidade autárquica, a SUSEP acha-se
risdicionada ao Ministério da Indústria e Comércio, e
de personalidade jurTdica de Direito Público, com su
administrativa e financeira.

3) Fazendo parte ainda do Sistema Hacional de
Seguros Privados existe o Instituto de Resseguros do Brãsil-
IRB, que é uma sociedade de economia mista, dotada de persona-
lidade jurTdica de Direito Privado.

0 Insti^ttito-de RessegurosH:em-a-finaHdade—de
regular o cosseguro, o resseguro e a retrocessão, bem como pr(>
mover o desenvolvimento de operações de seguro segundo as di-
retrizes do CNSP.
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1
-J Cosseguro ê a participação direta de mais de

ura segurador em um mesmo risco. No cosseguro cada segurador ajs
J sume uma quota ou parte do montante segurado, expressamente fj_

xada na apólice, e, em caso de sinistro, cada um responde ex-
~l clusivamente pela quota que subscreveu.

| Resseguro é" a operação pela qual um segurador

' — transfere a outro segurador parte das responsabilidades assumi^

das em um risco.
J Juridicamente o resseguro se reveste da forma

J de um contrato, do mesmo tipo e com as mesmas características
I do contrato de seguro. No contrato de resseguro as partes in-
1 tervenientes são sempre pessoas jurídicas, isto e, são entida-

des seguradoras.r;

j

Retrocessão: é o resseguro do resseguro.

A exemplo do resseguro, a retrocessão é* feita
quando uma cessão de resseguro, aceita por um ressegurador, uj[
trapassa o seu limite de retenção

Esgotada a capacidade de absorção do .. mercado
nacional (seguradoras e IRB), o excedente 5 retrocedido ao ex-
terior.

[ A colocação de responsabilidades no exterior ,

seja decorrente de seguros diretos., resseguros recusados pelo
~< IRB ou retrocessões, é feita obrigatoriamente pelo IRB, que
-• possui órgão especializado para esse fim.

0 IRB é 1 itisconsorte necessário na<= ações de
seguros, sempre que tiver responsabilidade no pedido; não pos-
sui foro privilegiado.

Quanto ãs sociedades seguradoras "uncionarào
mediaiile autorização, de competência do Ministro ua Indústria
e Comércio, instrumentada, noventa dias depois de deferida, e
após comprovado o cumprimento de todas as formal idades" legais,
por uma carta-patente expedida pelo Ministro.
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I Os corretores de seguros são pessoas físicas
1 ou jurídicas; aquelas, profissionalizadas mediante prévia habi^

I ' litação e registro, autorizadas ã intermediação de seguros, pja
•3 ~l ra promoção de contratos entre as sociedades seguradoras e o

J público. Sujeitam-se aos iirpedimentos e ã disciplina estatutã-
! ria fixada em leis, (4594/64, Decreto-Lei 73/66 e t c ) .

1 0 Professor Mario Palmeira salienta que a fun-
çao do corretor não e so a de intermediário qualquer; tem ele

1 uma função muito importante, qual seja a de esclarecer o segura
^ do e orientã-lo quanto a forma de fazer o seguro.

I A Lei de Seguro vigente (Decreto-lei n° 7 3 / 6 6 ) ,
representa um conjunto de regras que disciplina todo o sistema
de seguro privado no paTs, com a possibilidade de acompanhar o

J desenvolvimento econômico e adaptar-se ãs necessidades advin -
| das das descobertas cientificas ou aperfeiçoamentos tecnologi-
* - cos. Esta flexibilidade decorre dos poderes concedidos ao Con_

selho Nacional de Seguros Privados - CNSP, tornando-se desne -
cessaria a implantação de novas leis.

As três vantagens significativas, conseqüentes
da referida Lei são:

1 ) ~ a eliminação da concorrência de taxa de
_. prêmio de resseguro para as companhias que
J operam no mercado, porque estão todas su -

jeitas ao mesmo Órgão monopolista de ress£
guros;

2 ) - a ausência de pressão para a liquidação de
sinistro, "ex-gratia" ou por motivos comer_
ciais, jã que, para os maiores sinistros ,
as liquidações são autorizadas e feitas por
um írgão-neutro,- o Instituto^rle Resseguros
do Brasil;

J

i :

J
1



3 ) - o desaparecimento do risco de ficar a co-
brança a largo prazo em mãos de terceiros,
porque ê feita através de bancos, com pra-

| zos prefixados.*

Dentre a legislação vigente no Brasil, que in-
' teressa ao estudo do seguro, destacam-se as seguintes leis:
- -, - Decreto-lei n9 1196, de 3 de abril de 1939, cria o

J Institute de Resseguros do Brasil-IRB.
• A legislarção do IRB foi consolidada pelo decreto- lei
1 nQ 9.735, de 4 de setembro de 1946.

1 - Decreto-lei n9 2.063, de 7 de março de 1940 regulamer^
ta sob novos moldes as operações de seguros privados
e sua fiscalização. Em muitos artigos esse decreto-lei

] continua em vigor, apesar da expedição do decreto-lei

1 n9 73/66.
] - Decreto- le i n9 5.384, de 8 de a b r i l de 1943 dispõe s£
^ -, bre os benef ic iár ios do seguro de v ida.

j - Decreto- le i n? 73, de 21^de novembro de 1966 dispõe

J

~1
| sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula

as operações de seguros e resseguros e dá outras pro-
vidências. Esse último decreto-lei foi regulamentado
pelos seguintes decretos executivos:

a)o de n9 60.459, de 13 de março de 1967;
b)o de n9 61.589, de 23 de outubro de 1967, "retifica

disposições do decreto 60.459, de 13/03/1967, no que
tange a capitais, início da cobertura do risco e emi£
são da apólice, a obrigação do pagamento do prêmio e
da indenização e ã cobrança bancária".
Execetuando a cobrança bancária dos prêmios -o seguro,
a matéria constante do decreto 61.589/67 é d? direito
civil e inclusive do processo civil.

c)Decreto n9 61.867, de 7 de dezembro de 1967, dispõe
sobre os seguros obrigatórios previstos no artigo 20
do decreto-lei 73/66. Esse decreto embora não revoga-
do, teve a sua vigência suspensa ou dependente de

* - ÂNGELO MARIO CERNE - 0 Seguro Privado no Brasil - II - Li-
vraria Francisco Alves Editora S/A - (1973 - 0 Sistema Na-
cional de Seguros Privados - pãg. 22).
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autorização do CNSP relativamente aos seguros obriga-
tórios, permanecendo apenas o de automóveis.

Decreto-lei 73/66, foi retificado e alterado conforme
Decretos-leis n9 168, de 14 de fevereiro de 1967; n9
296, de 28 de fevereiro de 1967, e n9 1.115, de 24 de
julho de 1970.
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IV - A GARANTIA FINANCEIRA NAS ATIVIDADES LIGADAS
1 AO EMPREGO DA ENERGIA NUCLEAR - CONVENÇÕES

1 INTERNACIONAIS-LEI BRASILEIRA

J
]

]

J

j

J
J
J
J
J
J

1. Introdução

A despeito de todas as medidas para prevenir a
produção de um dano nuclear, ele pode ocorrer. Há que se cui -
dar, então de sua reparação.

Os consagrados conceitos romanistas de responsa-
bilidade por culpa vão se mostrar inadequados ante ã natureza
e a magnitude do alcance dos riscos e dos danos nucleares. As
normas do direito comum revelam-se insuficientes ante ã comple-
xa problemática que nos oferecem estes riscos. Assim, como jã
se fizera anteriormente com relação a outros campos da ativida-
de humana, como o transporte ferroviário e aéreo, sera adotada,
para a reparação dos danos resultantes das atividades nucleares,
a teoria objetiva, fundada no risco.

0 simples exercício da atividade, ou seja, a ex-
ploração da instalação, torna o operador responsável pelos da-
nos daí decorrentes, sem que se vã perquirir se agiu ou não com
culpa. Basta que fique provada a causalidade entre o acidente
e o dano.

Para que a reparação dos danos causados seja as-
segurada, faz-se mister a criação de um mecanismo de garantias.
No Direito comum o patrimônio do devedor basta para garantir a
obrigação. No Direito Nuclecr, contudo, buscando prevenir os
perigos da insolvência, seguiu-se o caminho jã tomado por ou -
tros ramos da atividade humana, instituindo-se a obrigatorieda-
de de um seguro, que responderá pelos danos eventuais, dentro
de.certos_limites ,^f ixadosJlpeJa legislação.específica*

2. Convenções Internacionais

A responsabilidade do operador de uma instalação
nuclear é grandemente afetada pelas cláusulas das Convenções de
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j i_ Paris e Viena, respectivamente de julho de 1960 e maio de 1963,

sobre Responsabilidade Civil por danos nuclearesno campo da ener

! gia nuclear, e em menor extensão, pela Convenção de Bruxelas ,

~~j de janeiro de 1963, suplementar a Convenção de Paris.

2.1 - A Responsabilidade do Operador
1
} 0 aspecto básico mais importante das Con -

venções Internacionais é" o que se refere a adoção da Teoria da

1 Responsabilidade Objetiva, para a reparação de danos nucleares.

1 "•' Sob esta legislação convencional, os opera

j _ dores são os únicos responsáveis pelos danos causados pela ins-

i talação nuclear, exceto se provarem que tais danos foram produ-

| zidos por negligência grave ou por dolo da pessoa que os so -

"1 freu, ou, ainda, se forem eles decorrentes de conflitos arma-

] "• dos, hostilidades, guerras civis, insurreições ou catástrofes

i . naturais de caráter excepcional.

| 2.2 - Exigência do Seguro ou Outra

1 Garantia Financeira

It J

Tanto a Convenção de Paris como a de Vie-

na, exigem que o operador mantenha seguro ou outra garantia fi-

nanceira que cubra a sua responsabilidade civil, nas condições

|_ especificadas pelo pais da instalação. Naturalmente, os operado^

j res preferem efetuar o seguro, do que prover outras formas de

| garantias, as quais, muitas vezes, implicariam no empate de so-

*"i mas vultosas.

; Uma apólice de seguro emitida de acordo com as

I Convenções, deve ser tal que:

a) cubra a responsabilidade civil do operador;

I b) possa cobrir reivindicações feitas dentro de
dez anos a contar da data do acidente;

1 c) possa incluir compensação por dano, com res -

* peito a substâncias nucleares em trânsito pa-

ra, ou da, instalação;

J
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L d) possa cobrir o dano quanto ao meio de trans -

J porte;
e) pelo menos cinco milhões de dólares, devem e£

J tar disponíveis para compensação de terceiros.

0 seguro ou outra garantia financeira deve ser
1 usado somente para atender a responsabilidade civil convenciona^

da pelo operador, a qual é" essencialmente de danos. Não pode

] ser usado para responsabilidade adicional, a qual o operador de_
ve assumir sob contrato; nem pode satisfazer qualquer outra fo£
ma de responsabilidade que recaia sobre ele; nem responsabili-
dades referentes a riscos não nucleares.

Embora, segundo a Convenção, esteja aberta a ca-
~j da país a imposição de um limite sobre a responsabilidade dos

seus operadores, (um mínimo de cinco milhões de dólares por aci_
dente), os seguradores precisam conhecer o limite de suas res-
ponsabilidades com relação a qualquer local. A cobertura de se-
guro é", portanto, disponível somente na base de uma instalação
particular. Esta importância ê reduzida a cada pagamento por
reivindicação, a menos que seja restaurada por acordo, admitin-
do-se que a indispensável capacidade de seguro esteja coberta.

A responsabilidade não nuclear excluída da cober
tura típica da Convenção, é", normalmente definida pela vigência
da lei ordinária, de modo costumeiro. Os "pools" de seguro nu-
clear estão preparados para acrescentar um parágrafo separado a
apólice de responsabilidade nuclear, para prover esta responsa-
bilidade com um limite separado de indenização.

Os seguradores consideram muito importante, que
coberturas nucleares e-n-ão nucleares estejam especificadas numa
mesma apólice 4 isto porque, apôs um acidente, se torna muito difícil
separar um aspecto do outro; uma apólice que cubra separadamen-•-••;•
te-os d^nos muc-l^ar-es—e os—não—nuclear es—ajudar ass-iuií a elim;-
nar dúvidas quanto a que cobertura é aplicável.
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2.3- Período de Prescrição

De um modo geral, as Convenções Internacio_
nais concedem aos interessados, um período de dez anos a con -
tar da data do acidente, para iniciar ações reivindicatõrias com,
respeito a acidentes nucleares.

A concessão de tão longo período se pren-
de ao fato de que os efeitos da radioatividade sobre os seres
humanos, nem sempre se manifestam de imediato; comprovadamente;
as lesões decorrentes da radioatividade, podem surgir vários
anos após a exposição.

Por isso e essencial que registros médicos
pormenorizados, incluindo dosagem de radiação experimentada por
empregados ou visitantes sejam mantidos nos arquivos das instala-
ções nucleares.

Recentemente, em diversos países, vultosas
indenizações tem sido pleiteadas sob alegação de morte resultan_
te de leucemia contraída por empregados que trabalharam em ins-
talações nucleares. E uma questão de fato, difícil de provar ,
mas os registros demonstraram a falta de nexo causai. Em quase
todos os casos foi possível concluir que a exposição ã radiação,
se houve, foi muitíssimo mais baixa do que os níveis de segura^
ça internacionalmente aceitos.

2.4 - Quadro Sinotico

As disposições contidas nas Convenções In-
ternacionais sobre seguro ou outra garantia financeira, podem
ser sintetizadas nos quadros seguintes:
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INTERNACIONAIS REGIONAIS *

Objeto:

Data:

VIENA (era v igor) • l ,

Responsabilidade ei vil,-em matéria
de danos-nucleares

21.05.63

'. , BRUXELAS (n em vigor)

Responsabilidade c i v i l do operador de
navios nucleares

25.05.62

PARIS (em vigor)

Responsabilidade c i v i l em mate
r ia de danos nucleares ~

29.07.60 .

BRUXELAS (em vigor)

1
Responsabilidade c iv i l em ma
teria de danos nucleares ~

31.01.63

OBRIGAÇÃO DO OPERAOOR COBRIR SUA RESPONSABILIDADE POR SEGURO OU OUTRA GARANTIA FINANCEIRA

Ar t i go :

Ementa:

VII , I

0 operador devera manter um segu
ro ou outra garantia financeira"
que cubra sua responsabilidade
pelos danos nucleares^ A quantia,
natureza e condições *de seguro ou
da garantia serão fixados pelo Es
tado onde se localiza a instala - .
ção. 0 Estado onde se localiza a
instalação garantirá o pagamento
das indenizações por danos nuclea
res reconhecidos como estando ã~
cargo do explorador, fornecendo1

para'tal as somas necessárias na
medida em que o seguro ou a garan
t ia financeira não bastem para cõ
br i r as indenizações, sem que taT
pagamento contudo exceda o l imite
eventualmente fixado como dispos-
to no artigo V..-: '

I I I , § 2 ? 3

2, 0 operador é obrigado a manter ura
seguro ou outra garantia financeira
cobrindo sua responsabilidade por da
no nuclear. 0 montante, a natureza ê"
as condições do seguro ou da garan -
t ia são determinados pelo Estado que
expediu a licença. 0 Estado que expe
de a licença garante o pagamento da?
indenizações por danos nucleares re-
conhecidos como sendo a cargo do ope
rador, fornecendo as somas necessã ~ •
rias de acordo com o montante fixado
no parágrafo 1 do ar t . 3, na medida
em que o seguro ou outras garantias
não forem suficientes.
3. Todavia, nada do parágrafo 2 obri
ga um Estado contratante, nem suas" .
subdivisões pol í t icas, tais como im
Estado, uma República-ou cantão, a
manter um seguro ou qualquer outra
garantia financeira cobrindo sua res_
ponsabilidade como operadora de na ~
vios nucleares.

10, A

Todo operador deverá ser obri
gado, para fazer face a res ~
ponsabilidade prevista pela
presente Convenção, de ter e
manter, de acordo com o mon -
tante fixado, conforme o a r t i
go 7, um seguro ou outra garan
t ia financeira determinadas pe"
Ia autoridade pública cotnpeten
te.

3, "b- , ( i ) , ( i i ) e (1 i i )

De acordo com o artigo supra,
ate a quantia de 5 milhões de
unidades conta, o operador è*
obrigadp a manter um seguro
ou outra garantia financeira.
Acima desta quantia e até l i -
mite de 70 milhões de unidades
conta é o Estado que fornece
os fundos necessários. DaT em
diante,' até 120 milhões de u-
nidades' conta ê formado um
fundo pelos Estados contratain
tes, segundo uma escala de re_
partição de valores.

• • |

. . ' | .

i
Celebrados no âmbito da OCDE - Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
comgreendendo os países: Alemanha, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França . ,
(Grécia), I t á l i a , Luxemburgo, Países Baixos, ^Portugal), Grõ-Sretanha, Suécia.Suiça,
(Turquia); (Grécia, Portugal e Turquia não sao-partes da Convenção de 8ruxelas de
31.01.1963). . . . . .-.•.• . . .
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INTERNACIONAIS REGIONAIS

Objeto:

Data:

Artigo:
Ementa:

Valores
Corres-
pondentes

VIENA (em vigor)

Responsabilidade civil em matéria
de danos nucleares

21.05.63

i BRUXELAS (n em vigor)

Responsabilidade civil do operador de
navios nucleares

25.05.62

PARIS (em vigjr)

Responsabilidade civil era matéria
de danos nucleares

29.07.60

MONTANTE DA RESPONSABILIDADE - LIMITAÇÃO

V, 1
0 Estado onde se localiza a ins-
talação poderá limitar um montan
te da responsabilidade do opera"
dor a uma soma não inferior a 5
milhões de dólares dos Estados
Unidos, por acidente.

0 dólar dos EUA ê uma unidade
escriturai, equivalente ao
valor ouro do dólar americano
a 29.04.63, ou seja, de 35 dõ .
lares por onça/troy de ouro *~
fino. • .

III no 1
0 montante da responsabilidade do
Operador no que concerne a um mesmo
navio nuclear é limitado a ira milhão
e quinhentos mil francos por um mesmo
acidente nuclear, mesmo se este teve
lugar por uma falta pessoal qualquer
do operador; tal montante não com -
preende as perdas e despesas cobradas
por um tribunal numa ação de repara -
ção proposta em virtude da presente
convenção.

Franco agu1 mencionado é a unida-
de monetária constituída 65,5 mili-
gramas de ouro fino de 900 milésimos
de ouro de lei.

VII, B
0 montante máximo da responsabi-
lidade do operador por danos cau-
sados por um acidente nuclear e
fixado em quinze milhões de uni-
dades conta do acordo monetário
europeu, tal como o mesmo é defi
nido na data da presente conven"
ção. Todavia, um outro montante
mais ou menos elevado poderá ser
fixado pela legislação da uma
parte contratante, tendo em con-
ta a possibilidade para o opera-
dor de obter o seguro ou uma ou-
tra garantia financeira, sem ,
todavia, que o montante fixado
possa ser inferior a cinco mi-
lhões de unidades conta. .

BRUXELAS (em vigor}

Responsabilidade civil em
matéria de danos nucleares

31.01.63

l

III, A,
0 montante ê de até 120
milhões de unidades con-
ta por acidente.

OBS: Vide o quadro ante-
rior sobre Obriga -
ção do Operador co-
brir sua responsabi
1Idade por seguro õu

. outra garantia finan
cetra.

Unidade de conta - fixada em 0,88867088
gramas de ouro fino (art.24 do Acordo • . . .
Monetário Europeu de 05.08.55), que e .
equivalente a 1 dólar americano de
então.
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OBSERVAÇÕES:

A Convenção de Paris, de 29/07/1960, sobre res -
ponsabilidade era matéria de danos nucleares, foi emendada pelo
Protocolo Adicional de 28/01/64, com o fim de evitar quaisquer
conflitos com as disposições da Convenção de Viena, de 1963.

A Convenção de Bruxelas, de 1963, complementar a
Convenção de Paris, foi também emendada pelo Protocolo Adicio -
nal com o fim de harmonizã-la com as disposições d? .Convenção de
Viena.

J A Convenção de Bruxelas, de 17/12/71. sobre res-

1 ponsabilidade civil no transporte marítimo de material nuclear,
1 "| em vigor, veio resolver uma série de dificuldades, estabelecen-
1 J do princípios a serem aplicados aquela espécie de transporte

Derrogou as regras gerais de direito marítimo, pelas quais o
transportador é o responsável pelos danos causados.durante o
transporte.

Com efeito, apôs esta Convenção o transportador
ficou exonerado da responsabilidade imposta pelas regras gerais
do direito marítimo, passando tal encargo ã figura do operador,
desde que este seja parte das Convenções de Paris ou de Viena ,
ou possua norma de direito interno equivalente a essas Conven -
ções. :

Desta maneira ficou resolvido o problema do limi^
te de garantia para seguros, que vinha acarretando várias difi-
culdades, vez que as seguradoras não se encontravam em condi-
ções de outorgar garantias compatíveis com a grandiosidade das
cifras pertinentes ao transporte marítimo de materiais nuclea «"
res.
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3. LEI no 6453, de 17 de outubro de 1977

A lei 6453, de 17 de outubro de 1977, que dispõe
sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsa_
bilidade criminal por atos relacionados com atividades nuclea -
res, estabelece, pela primeira vez em nosso País, normas rela -
cionadas com a garantia financeira a ser apresentada para a co-
bertura da responsabilidade pelas'indenizações por danos nuclea_
res.

0 referido diploma legal começa por definir as
várias entidades que compõem o seu campo de atividade. Para 3,s
se fim considera:

1 - "operador", a pessoa jurídica devidamente
autorizada para operar instalação nuclear;

i - II - "combustível nuclear", o material capaz de
J produzir energia, mediante processo auto-sustentado de fissão

1 nuclear;
i
J III- "produtos ou rejeitos radioativos", os mate

riais radioativos obtidos durante o processo de produção ou de
~] utilização de combustíveis nucleares, ou cuja radioatividade se

1 .*• tenha originado da exposição as irradiações inerentes a tal pn>
cesso, salvo os radioisotopos que tenham o estagio final de ela^
boraçâo e já possam utilizar para fins científicos, médicos ,

[í agrícolas, comerciais ou industriais;
IV - "material nuclear", o combustível nuclear e

os produtos ou rejeitos radioativos;

V - "reator nuclear", qualquer estrutura que
contenha combustível nuclear, disposto de tal maneira que, .-icn-
tro dela, possa ocorrer processo auto-sustentado de fissãr. nu-;
clear,sem necessidade de fonte adicional de neutrons;

VI - "instalação nuclear":

_̂_ a) o reator nuclear, salvo o utilizado co-
mo fonte de energia em meio de transporte, tanto para sua pro -

j pulsão como para outros fins;

"J
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b) a fábrica que utilize combustível nucl£
ar para a produção de materiais nucleares ou na qual se proce-
da a tratamento de materiais nucleares, incluídas as instala-
ções de reprocessamento de combustível nuclear irradiado;

c) o local de armazenamento de materiais
nucleares, exceto aquele ocasionalmente usado durante seu trans
porte;

J -_ VII - "dano nuclear", o dano pessaal ou mate -
J rial produzido como resultado direto ou indireto das propri°-

dades radioativas, da sua combinação com as propriedades tõyi-
1 cas ou com outras características dos materiais nucleares, que

~| se encontrem em instalação nuclear, ou dela procedentes ou a
i -. ela enviados; será também considerado dano nuclear o resultado
J de acidente nuclear.combinado com outras causas, quando não se

I puderem distinguir os danos não nucleares, (art. 39);

J VIII- "acidente nuclear", o fato ou sucessão de
j fatos da mesma origem, que cause dano nuclear;

j IX - "radiação ionizante", a emissão de partí-
1 cuias alfa, beta, neutrons, ions acelerados ou raio X ou gama,
-* -i capazes de provocar a formação, de ions no tecido humano.

"I Nos termos da lei, a responsabilidade se conce£
J _, tra, em sua totalidade, sobre o operador da instalação nuclear

J onde o acidente se produzir. Os motivos que concorrem para es-
] sa canalização na pessoa do operador são: evitar as dificulda-
~| des e prazos que em cada caso se produziriam para exercitar

| as ações e para facilitar a contratação de seguros especiais ,
i -, que se tornariam muito onerosos se tivessem que cobrir, alem
J do operador, a todos aqueles que, de qualquer forma, pudessem

j ••• ser responsáveis por uma instalação nuclear e toda atividade
I ligada ao comércio, manuseio e transporte de material nuclear.
J E,~ainda, o de não retrair a fabricação de~reatores~e elemenr-

n tos combustíveis necessários ao funcionamento das instalações
J nucleares, aos fornecedor-es .desses elementos, de. peças _e cqul- .

pamentos, ante o temor de que se lhes possam exigir respj>nsabj[
~~| 1 idade pelos danos e prejuízos em caso de acidente, '.inclusive

pelo chamamento aos tribunais.



l Esse princípio da canalização da responsabili-
ÍI _

] dade no operador da instalação nuclear admite isenções, como
, no caso de culpa exclusiva da vítima (art. 69), de conflito arr
i mado, hostilidades, guerra civil, insurreição ou de catastro-

J fe natural de caráter excepcional (árt. 89), e ainda aos danos
nucleares sofridos pela própria instalação nuclear; pelos frens

J que se encontrem na área da instalação, destinados ao seu uso;
. e pelo meio de transporte no qual ao produzir-se o acidente nu_
J clear, estava o material que o ocasionou (art. 18). Igualmente

J admite exceções, como o direito de regresso contra terceiros /
i que tenham assumido» em contrato escrito, a responsabilidade /
~1 pelo dano, ou ainda aos que dolosamente derem causa ao aciden-

i >» . te (art. 79) e, finalmente, a hipótese de responsabilidade so_
j lidaria quando o dano envolver mais de um operador e não for

J possível determinar a parte dos danos a ser atribuída a cada
• um deles individualmente (art. 59).
i

1 A lei procurou ainda, não deixar ao desamparo
a vítima de acidente causado por material nuclear que tenha sĵ

-j do subtraído, sem que se possa responsabilizar o operador, hi-
i J põtese em que os danos serão ressarcidos pela União (art. 159).
í -j Seguindo o disposto no artigo IV da Convenção
, J de Viena, a lei estabelece, ainda, no parágrafo 19 do artigo

13, que a "natureza da garantia e a fixação de seu valor serão
~\ determinados, em cada caso, pela Comissão Nacional de Energia

Nuclear - CNEN, no ato da licença de construção ou da autorizj*
< -. ção para a operação".

* Os parágrafos seguintes do artigo 13 referem -
se ã alteração no valor da quantia quando v.orrer modificação

J na instalação (§ 29); condições para a de''.nüinação da nature-
za e do valor da garantia tais como: tipo capacidade, finali-

~j dade e localização de cada instalação, besi C-JHIO os demais fat£
** res previsíveis-(§ 39); cassação da autorizarão do operador no

caso de inadimplemento ~da obrtgação por ele assumido com rcla-
I ção ã garantia (§ 49) e faculdade da CNEN de dispensar o

dor ida apresentação, de gar_antia, quando entender que., em ra2ão
dos reduzidos riscos decorrentes de determinados materiais ou
instalações nucleares, a garantia seja dispensável (§ 59).
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O artigo 99 estabelece que a responsabilidade
do operador pela reparação do dano nuclear ê limitada, em cada
acidente, ao valor correspondente a um milhão e quinhentos.mil
Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional.

Por outro lado, o artigo 14 estabelece que a
"União garantirá, ate o limite fixado no artigo 99, o pagamen-
to das indenizações por danos nucleares de responsabilidade do
operador, fornecendo os recursos complementares necessários ,
quando insuficientes os provenientes do seguro o.u de outra ga-
rantia" .

Se a quantia fixada para o seguro da instala -
ção nuclear não for suficiente para cobrir os danos ou prejuí-
zos causados pelo acidente, será a mesma rateada equi tati vamen^
te entre os credores das indenizações., ria proporção.do dano
sofrido por cada um se sempre com preferência dos danos pes -
soais sobre os materiais (art. 10 e seus parágrafos).

A filosofia da lei se prende a obediência do
princípio universal de que nenhum dano deve ficar sem repara -
ção. Daí a pletora de garantias oferecidas, culminando • pela
participação do próprio Estado, quando os danos assumirem cará

| ter catastróficos e excepcional, ou ultrapassarem a soma fixa-
] da como garantia financeira para concessão da licença ou auto-

rizaçao.
í

J

•j
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. . !•_ V - A GARANTIA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE INDENIZAÇÕES

-i ,J POR DANOS NUCLEARES EM DIVERSOS PATSES

h . .
A fim de acomodar a conveniência econômica da in_

~J dústria nuclear, com a capacidade do sistema segurador d€ su -
7 J prir a demanda de garantias das empresas seguradas, fixou-se um
j limite para a responsabilidade civil do operador..
-j J No Brasil este limite eqüivale ao valor corres -
] pondente a um milhão e quinhentos mil Obr-igações Reajustaveis do

j Tesouro Nacional, por cada acidente nuclear.
| Nestes II imites não estão incluídos os juros de

1 mora, custas e honorários advocatícios conseqüentes de ações ,
por danos nucleares, eventualmente propostas contra o operador.

Os valores teto fixados variam de país para país.
Senão vejamos:

1) Estados Unidos US$ 195.000.000,00 (cento e no
venta e cinco "nilhões de dólares).
Com a intervenção do Estado o limite máximo é

1 de US$ 560.000.000 (quinhentos e sessenta mi_
1 lhões de dólares).

1 2) Alemanha: $ 1.000.000 (hum milhão de mar -

J
j

J
1
j

J

cos).

Com a intervenção do Estado o teto não pode
exceder de $ 500.000.000. (quinhentos milhões
de marcos).

3) França: $ 50,000.000 (cinqüenta milhões de
francos).
Com a intervenção do Estado o limite vai a
$ 600.000.000 (seiscentos milhões de francos).

4) Espanha: Para as instalações nucleares, atua^
mente em exploração, a cobertura exigida e de
350.000.000 (trezentos e cinqüenta milhões de
pesetas),por acidente.
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VI - O SEGURO E O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO ATUAL NA

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR E SEU PROGRAMA

Os estudos estatísticos demonstram que, em 1990,
~j para uma situação tranqüila no setor energético, deveríamos ter

pelo menos 15% da nossa eletricidade gerada em centrais nuclea-
-• -> " res. E daí por diante a expansão terá de se basear no setor ni[
_„ J clear. Por isso os recursos materiais e humanos tem de. ser prepa_

rados agora, assim como a indústria que ira fabricar ps reato -
res, a indústria química e eletrônica e, principalmente, a par-
te do combustível nuclear, da prospecção e mineração ate aó

-•• -, processamento e enriquecimento.

i " Até 1990, aproximadamente dez bilhões de dólares
.j _ vão ser aplicados no Programa Nuclear Brasileiro. Quando se tem

I uma capacidade instalada da ordem de dez a vinte milhões de qui
í lowatts. , é possível, com alguns geradores térmicos, a petróleo
~* 1 ou a carvão, contornar uma eventual crise no fornecimento de
-1 ^ energia elétrica. Porém, como se prevê, com um parque gerador
J de cerca de cinqüenta milhões de quilowatts, em 1885, e de se -

J tenta a oitenta milhões de quilowatts, em 1990, se vier - ocor-
rer um mau ano, do ponto de vista hidrolõgico, do reg*-^ rfo chû

"1
7

"J
prejuízos podem ser de tal volume, considerando a produção in-
dustrial da época, que todos os investimentos no P^grama Nu-
clear seriam compensados.

Naturalmente,o gigantismo dos investimentos e o
fato das empresas concessionárias armazenarem e manipularem subs
tâncias notoriamente arriscada*;, implica na verticalização dos
riscos e consequentemente na .lêcessidade de reparar os eventu -
ais danos, deles decorrentes. Daí a necessidade do seg..; o.

Mas a atitude natural, lógica e prudente o segjj
rador e a de operar em bases experimentais, reduzindo c: limi -
tes convencionais de perdas a que pode se expor, o que eqüivale
a uma espécie de contratação da oferta.
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Em pratica normal de seguro e possível, pelo uso
de informações estatísticas colhidas durante um período de-tem-
po, determinar com um grau razoável de exatidão o custo para
prover uma determinada forma de seguro, pela referência ao cus-
to de reivindicações em que se incorreu. Em seguro nuclear, co£
tudo, as excepcionais exigências de segurança engenhadas «as
instalações nucleares, resultaram, ate agora, em reivindicações
insuficientes para possibilitar qualquer avaliação exata dos
riscos de responsabilidade civil a serem feitos. Acidentes mui-
to sérios, tem sido raros, os poucos qu*» ocorreram .felizmente
não implicaram em grave contaminação radioativa. 0 fato não a-
fasta, entretanto, a possibilidade da ocorrência de catástrofes
nucleares, cujas conseqüências poderiam bem resultar em pesadas
responsabilidades, recaindo, igualmente, sobre operadores e Go-
verno. Ao avaliar os prêmios para cobertura, os seguradores pre_
cisam, pois, ter este fato sempre em mente. Os prêmios devem
estar baseados em:

a) a possibilidade de um acidente na instalação
e sua provável seriedade qL.ar.do ocorrer;

b) os prováveis efeitos em terceiros.

Assim, de acordo com c item "a", formula-se uma
avaliação técnica dos riscos da instalação, tendo em vista o
seu tipo, potência, capacidade de segurança, planos de proteção
contra incêndio e danos nucleares e outros aspectos excepciona-
is, qualificação e experiência de "staff", etc. De acordo com o
item "b", devem ser considerados os fatores ambientais, tais oo
mo, densidade da população circundante, eslabelecimentos indus-
triais existentes na vizinhança, fatores "çteorologicos e cara£
terísticas geográficas, tais como rios: canais, etc.

Embora os seguradores estejam sempre sendo lem -
brados—da Jxaixa oco-rrêncir- do Jielvjjidixaçõejs^ijidenizatõrias.. _e
estejam sendo fortemente pressionados a reduzir seus prêmicc ,
não deve _ser_jèsquecido que, a qualquer tempo, eles podem ser Gama-
dos a pagar o limite de responsabilidade que assumiram, z que,
para isso, precisam estar de posse dos necessários fundos, os
quais sõ podem ser acumulados através de um longo período. Alem
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disso, deve ser salientado que o pagamento a um operador não os
exonera das responsabilidades com respeito a outras instala -
ções, por cada uma das quais, eles poderiam ser chamados a hon-
rar seus compromissos a qualquer momento.

0 Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, com
sua atenção despertada para o seguro nuclear, constituiu um gru-
po técnico para elaborar a apólice de seguro nuclear que surgi-
rá pela primeira vez no Brasil. 0 trabalho, consi'ste, primeira-
mente, em traduzir e avaliar a apólice alemã, modelo básico da
brasileira. A segunda fase e a mais complexa, 5 adaptá-la as
nossas necessidades, na medida em que forem sendo definidas.

Conforme o modelo adotado, do tipo"umbrena", a-
brangendo varias coberturas - o seguro nuclear divide-se em
duas partes. A primeira, válida somente n>- período de constru -
ção da usina , dá cobertura a Incêndio, Responsabilidade Civil,
Transportes, Obras Civis, Instalação e Mont~-jem. Somente quando
o combustível nuclear for ativado na usina, momento denominado
pelos técnicos como primeira criticalidade, ê que começa a co •
bertura do risco nuclear. 0 segundo estágio vigora após concluir^
se a fase de testes, ou seja, quando ocorre a..citação provisória,
cessando as garantias para Obras Civis, Instalação e Montagem.
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, CONCLUSÃO:
i
i

Atendendo, portanto,ao caráter altamente aleatório
do risco nuclear que, como sabemos ainda não oferece bases se-
guras para a fixação de taxas e limites de responsabilidades ,
o mercado segurador, quer brasileiro, quer estrangeiro, vem
atuando com extrema cautela, agrupando-se, através de consõr -
cios e "pools", no sentido de prevenir prejuTzos que poderão ,
num sõ sinistro, levar um segurador que se atreva a arcar sozi^
nho com o risco, a um estado de insolvência irremediavelmente
insanável, ainda que, como se vê na legislação brasileira, es-
teja prevista uma limitação máxima dessa responsabilidade.

Tais fatos, entretanto, não induzem a que o £
ro deva afastar-se de operar nessa ãréa, pois, ao contrário, a
existência permanente do risco indica a sua atuação efetiva ,
porém cautelosa, a princípio.

0 mundo busca, na energia atômica, uma solução
econômica para outras formas energéticas, que impulsionem o
progresso das nações, diante da crescente carência das atuais
fontes. E, mais uma vez, prepara-se o mercado segurador brasi-
leiro para acompanhã-la, apoiando e garantindo, estes novos
rumos do desenvolvimento.
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