CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 632, DE 2011
(Do Sr. Antônio Roberto)
Altera os incisos I, II e III do art. 3º da 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.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7488/2010.
APRECIAÇÃO:
Proposição sujeita à apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º – Os incisos I, II e III do art. 3º da 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,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (…)
I – 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente no País – no
caso de morte;
II – Até 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo vigente no País
– no caso de invalidez permanente; e
III - Até 8 (oito) vezes o valor do salário mínimo vigente no País –
como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica
e suplementares devidamente comprovadas.”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012..
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei, que ora se apresenta, tem como objetivo
precípuo e único corrigir injustiça praticada em 2006, quando em 29 de dezembro daquele
ano, foi editada a Medida Provisória nº 340, alterando diversos dispositivos de leis que, entre
outras coisas, promovia alterações no valores das indenizações devidas pelo Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais – DPVAT.
Até referida data, as indenizações devidas a título de DPVAT eram
fixadas em relação ao salário mínimo vigente, em fórmula que vinha sendo aplicada desde a
edição da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que instituiu a obrigação para os
proprietários de veículos automotores do recolhimento do prêmio do seguro.
Fórmula esta até então nunca contestada pela população, e que em nada
prejudicava a Administração Pública federal.
Paradoxalmente, no entanto, manteve a medida provisória o método de
reajuste dos valores dos prêmios do DPVAT através de simples resolução do Conselho
Nacional de Seguros Privados, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, autarquia sem qualquer representatividade
popular.
Ou seja, se para o valor da indenização houve congelamento através de
lei – uma vez que dita medida provisória foi convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de
2007 –, para o prêmio cobrado manteve-se os aumentos compulsórios, anuais e
administrativos.
Incompreensível, portanto, a mudança praticada, nada demonstra a sua
oportunidade, necessidade ou benefício que, caso exista, é tão somente das seguradoras que
administram o seguro obrigatório.
Por essas razões, e em especial pelo fato de que temos observados ano
após ano o aumento do valor do prêmio cobrado, nada mais justo do que esta Câmara dos
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Deputados, como justa arena dos anseios do povo, resgatar a fórmula antiga de quantificação
das indenizações, sob pena de se perpetuar a lesão ao cidadão comum.
Sala das Sessões, em 02 de março de 2011.

Deputado ANTÔNIO ROBERTO
PV/MG
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

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. 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
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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)
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 11.482, DE 31 DE MAIO DE 2007
Efetua alterações na tabela do imposto
de renda da pessoa física; dispõe sobre a
redução a 0 (zero) da alíquota da CPMF nas
hipóteses que menciona; altera as Leis nºs
7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de
26 de dezembro de 1995, 11.128, de 28 de
junho de 2005, 9.311, de 24 de outubro de
1996, 10.260, de 12 de julho de 2001, 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, 9.432, de 8 de janeiro de
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1997, 5.917, de 10 de setembro de 1973,
8.402, de 8 de janeiro de 1992, 6.094, de 30 de
agosto de 1974, 8.884, de 11 de junho de
1994, 10.865, de 30 de abril de 2004, 8.706, de
14 de setembro de 1993; revoga dispositivos
das Leis nºs 11.119, de 25 de maio de 2005,
11.311, de 13 de junho de 2006, 11.196, de 21
de novembro de 2005, e do Decreto-Lei nº
2.433, de 19 de maio de 1988; e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será
calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensais, em reais:
I - para o ano-calendário de 2007:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,13

Alíquota (%)
15
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
197,05
525,19

II - para o ano-calendário de 2008:
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.372,81
De 1.372,82 até 2.743,25
Acima de 2.743,25

Alíquota (%)
15
27,5

Parcela a Deduzir do IR (R$)
205,92
548,82

III - para o ano-calendário de 2009: (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.945,
de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo Mensal (R$)
Até 1.434,59
De 1.434,60 até 2.150,00
De 2.150,01 até 2.866,70
De 2.866,71 até 3.582,00
Acima de 3.582,00

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

107,59
268,84
483,84
662,94
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IV - a partir do ano-calendário de 2010: (Inciso com redação dada pela Lei nº
11.945, de 4/6/2009, produzindo efeitos a partir de 1/1/2009)
Tabela Progressiva Mensal
Base de Cálculo (R$)
Até 1.499,15
De 1.499,16 até 2.246,75
De 2.246,76 até 2.995,70
De 2.995,71 até 3.743,19
Acima de 3.743,19

Alíquota (%)

Parcela a Deduzir do IR (R$)

7,5
15
22,5
27,5

112,43
280,94
505,62
692,78

Parágrafo único. O imposto de renda anual devido incidente sobre os rendimentos
de que trata o caput deste artigo será calculado de acordo com tabela progressiva anual
correspondente à soma das tabelas progressivas mensais vigentes nos meses de cada anocalendário.
Art. 2º O inciso XV do caput do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º .................................................................................................
..........................................................................................................................
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por
entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de:
a) R$ 1.313,69 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e nove
centavos), por mês, para o anocalendário de 2007;
b) R$ 1.372,81 (mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e um
centavos), por mês, para o ano-calendário de 2008;
c) R$ 1.434,59 (mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e
nove centavos), por mês, para o ano-calendário de 2009;
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze
centavos), por mês, a partir do ano-calendário de 2010;
......................................................................................................(NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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