CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.284, DE 2015
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, "que dispõe sobre
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não", para abranger a indenização por danos morais e permitir o
reembolso dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde pelos
atendimentos privados realizados.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-505/1991.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 3º da Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta lei compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares, incluídos,
nesses eventos, os danos morais decorrentes, nos valores e
conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
................................................................................
§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde
que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede
credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em
caráter privado, admitida, no interesse da vítima, a cessão
desse direito de reembolso ao estabelecimento de saúde que
realizou o atendimento.”
......................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O objetivo do presente projeto de lei é aprimorar o
instituto do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre (DPVAT) por meio de duas modificações na sua lei de
regência, Lei nº 6.194, de 1974.
A primeira altera o caput do art. 3º para prever, de modo
expresso, o pagamento de indenização também para ressarcimento dos danos
morais derivados dos eventos cobertos pelo Seguro – morte, invalidez permanente e
despesas de assistência médica e suplementares. Incorpora-se, assim,
entendimento já consagrado na jurisprudência das Cortes Superiores, conferindo
maior segurança jurídica aos atores do segmento e, principalmente, assegurando
maior agilidade para a efetiva reparação em acidentes que, independentemente da
extensão das lesões físicas, causam severo abalo e forte dor psicológica nas
vítimas.
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A segunda alteração põe fim à injusta proibição, operada
pela MP n.º 451, de 2008 (posteriormente convertida na Lei nº 11.945, de 2009), de
reembolso direto, mediante cessão de direitos da vítima atendida, dos hospitais
conveniados ao SUS pelas despesas médicas relacionadas com atendimentos
privados. Essa proibição criou obstáculos indevidos à opção, pela vítima, de
atendimento privado em unidades credenciadas ao SUS, obrigando o acidentado ou
sua família a, em primeiro momento, arcar com todas as despesas e,
posteriormente, a ter de enfrentar verdadeiros emaranhados burocráticos para
requerer o ressarcimento dos valores cobertos.
Contamos com o apoio dos nobres pares para o
aperfeiçoamento e aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, em 13 de outubro de 2015.

Deputado CARLOS BEZERRA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por veículos automotores de
via terrestre, ou por sua carga, a pessoas
transportadas ou não.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º A alínea b do artigo 20, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, passa a ter a seguinte redação:
"Art.20..........................................................................................................
b) - Responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de
vias fluvial, lacustre, marítima, de aeronaves e dos transportadores em
geral."
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Art. 2º Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de
1966, a alínea 1 nestes termos:
"Art. 20. .......................................................................................................
1) - Danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não."
Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei
compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por
despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada: ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 11.945, de
4/6/2009)
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez
permanente; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no
caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.(Inciso
acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão
ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que
não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez
permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica
ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do
percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o
enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo, procedendo- se, em seguida, à redução proporcional da indenização que
corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50%
(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de
leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 451, de 15/12/2008,
convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 16/12/2008)
§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e
setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único
de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 451, de 15/12/2008, convertida na Lei nº 11.945, de 4/6/2009,
produzindo efeitos a partir de 16/12/2008)
§ 3º As despesas de que trata o § 2º deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser
reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento
do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de
16/12/2008)
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Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no
art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil..(“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
Parágrafo único. (Pevogado pela Lei nº 8.441, de 13/7/1992)
§ 1º (Revogado pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
§ 2º (Revogado pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
§ 3º Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que
dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. (Parágrafo acrescido pela Lei
pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 11.945, DE 4 DE JUNHO DE 2009
Altera a legislação tributária federal e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do
Brasil a pessoa jurídica que:
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal; e
II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1º A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o
caput deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, tendo adquirido o papel
beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no §
2º do art. 2º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2º do art. 2º e no § 15 do art.
3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004.
§ 3º Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao
cumprimento das exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação
do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória
destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4º O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3º deste artigo
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou apresentadas
de forma inexata ou incompleta; e
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II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas
e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
§ 5º Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4º deste artigo será reduzida à metade.
Art. 2º O Registro Especial de que trata o art. 1º desta Lei poderá ser cancelado, a
qualquer tempo, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil se, após a sua concessão, ocorrer
uma das seguintes hipóteses:
I - desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão;
II - situação irregular da pessoa jurídica perante o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ;
III - atividade econômica declarada para efeito da concessão do Registro Especial
divergente da informada perante o CNPJ ou daquela regularmente exercida pela pessoa
jurídica;
IV - não comprovação da correta destinação do papel na forma a ser estabelecida
no inciso II do § 3º do art. 1º desta Lei; ou
V - decisão final proferida na esfera administrativa sobre a exigência fiscal de
crédito tributário decorrente do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos em finalidade diferente daquela prevista no art. 1º desta Lei.
§ 1º Fica vedada a concessão de novo Registro Especial, pelo prazo de 5 (cinco)
anos-calendário, à pessoa jurídica enquadrada nas hipóteses descritas nos incisos IV ou V do
caput deste artigo.
§ 2º A vedação de que trata o § 1º deste artigo também se aplica à concessão de
Registro Especial a pessoas jurídicas que possuam em seu quadro societário:
I - pessoa física que tenha participado, na qualidade de sócio, diretor, gerente ou
administrador, de pessoa jurídica que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto
nos incisos IV ou V do caput deste artigo; ou
II - pessoa jurídica que teve Registro Especial cancelado em virtude do disposto
nos incisos IV ou V do caput deste artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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