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RESUMO 

Este trabalho tem a pretensao de funcionar eomo um guia de seguro DPVAT -
Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via 
Terrestre, como forma de divulgacao deste seguro, por tantos desconhecidos, explicando 
a atuacao das entidades ligadas ao seu funcionamento, o desenvolvimento historico, a 
legislaeao a ele pertinente, a analise de pontes controvertidos e entendimentos diversos 
sobre o tema e, em especial, mostrar de forma pratica, com embasamento teorico e 
jurisprudential, a melhor forma de receber o pagamento do premio do seguro integral. 
Na elaboracao deste trabalho, procura-se criar uma nova fonte de pesquisa, ja que sao 
poucas as fontes didaticas sobre o tema, baseando-se, fundamentalmente, na 
interpretacao das leis, resolucdes e julgados. Desta forma, conelui-se que o principal 
motivo para a escolha do tema foi observar os entendimentos doutrinarios e 
jurisprudenciais no intuito de esclarecer as divergencias encontradas em nosso direito 
quando se trata da materia de Seguro Obrigatorio DPVAT, abordando como palavra 
chave os valores indenizaveis em caso de acidente de transito, vez que e de suma 
importancia para a sociedade reconhecer seus direitos. 

PALAVRAS-CHAVES: Recebimento Obrigatorio 
Procedimento 
Seguro DPVAT 



ABSTRACT 

This paper aims to function as a guide of the DPVAT insurance - Mandatory 

insurance for Personal Damage Caused by Terrestrial Automotive Vehicles, as way to 

make this insurance known, unknown by many, explaining the entities, performance 

regarding is functioning, historical development, the legislation it is pertinent to, the 

analysis of controverted points and different knowledge about the issue and, in special, 

show its practical form, with theoretical and jurisprudential approach, the best way to 

receive payment of the prize of the whole insurance. In its elaboration, they tried to 

create a new source of research, since there are few didactic sources about the issue, 

basing, fundamentally, on the interpretation of the laws, resolutions and the judged ones, 

thus, they conclude that the main reason for the choice of the theme was to observe the 

doctrinarian an jurisprudential knowledge aiming to clarify the divergences found in our 

right, when it comes to Mandatory Insurance DPVAT issue, approaching as the key 

word the compensated values in case of traffic accident, once it is of great importance 

for the society to recognize their rights. 

Key words: Mandatory receiving, procedure and DPVAT insurance. 
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INTRODUCAO 

Em virtude do grande numero de acidentes automobilisticos ocorridos no Brasil 

nos ultimos anos e do nivel de informacoes que foram massificadas sobre o Seguro 

Obrigatorio, nossos Pretorios se viram repletos de acoes onde os autores requeriam nao 

apenas o pagamento do seguro, mas, sobretudo, a diferenca a que fazem jus. 

A proposta deste trabalho e o de apresentar discussoes jurldicas acerca do tema 

"Seguro Obrigatorio DPVAT", demonstrando as mudancas ocorridas na Lei, bem como 

trazer a analise de pontos controvertidos e entendimentos diversos sobre o tema e, em 

especial, mostrar de forma pratica, com embasamento teorico e jurisprudential, a melhor 

forma de receber o pagamento do premio do seguro integral. 

No primeiro instante, pretende trazer ao conhecimento de todos os beneficiarios, 

o que e o Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais Causados por Veiculos Automotores de 

Via Terrestre, conhecido como Seguro DPVAT, eis que este tipo de seguro ainda e 

bastante desconhecido por todos, procurando-se, portanto, abranger a discussao sobre o 

tema, bem como tornar publico este tipo de seguro. 

No momento seguinte procurou-se esclarecer as modalidades de cobertura do 

seguro DPVAT e seus limites, uma vez que cada modalidade exige legalmente a 

apresentaeao de documentos suficientes e idoneos a comprovacao do direito pretendido, 

bem como os diferentes valores da indenizacao para cada uma dessas modalidades. 

Demonstrou-se tambem o modo de como a sociedade deve proceder para pleitear 

a indenizacao do seguro objeto do presente estudo, analisando a importancia da 

regulacao do sinistra na esfera administrativa, que se faz necessario apresentar toda 

documentacao referente a liquidacao de sinistra. 

Ao afirmar que todos que sofrerem acidentes de automoveis terao direito a 

indenizacao do seguro DPVAT, esclareceremos que nao sera indenizado somente o 

proprietario do veiculo, mas tambem aqueles que estejam em "transito", desde de logo, 

analisando os criterios de "uso" e "nexo causal" desenvolvidos a partir da natureza do 

seguro DPVAT. 
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Vale ressaltar, tambem, que este trabalho ira esclarecer quern sao os beneficiarios 

do seguro DPVAT, havendo uma pequena discussao com relaeao ao Novo Codigo Civil 

no que tange a ordem hereditaria, pois coloca em iguais eondicoes os conjuges e os 

companheiros. 

Desta forma, procura-se fazer deste trabalho uma nova fonte de pesquisa, ja que 

sao poucas as fontes didaticas sobre o tema, baseando-se, fundamentalmente, na 

interpretacao das leis, resolucoes e Julgados. 
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1. O CONTRATO DE SEGURO 

0 contrato de seguro surgiu no direito medieval, como conseqtiencia do 

desenvolvimento da navegacao. Segundo o insigne jurista Silvio Rodrigues (2002:353), 

encontrou resistencia de inicio, pois alem de entender que tinha earater identico ao jogo 

e a aposta, apresentava falta de seguranca em varios fatores, entre os quais a freqiiente 

falencia dos seguradores, a nenhuma garantia quanta ao recebimento da indenizacao 

quando ocorria o sinistra e etc. 

Conhecido no seculo XVI, o primeiro ramo de seguro a surgir foi o seguro 

maritimo, seguro este que no Brasil esta disciplinado no Codigo Comercial. 

Ja o seguro terrestre comeeou a se desenvolver na Inglaterra a partir do seculo 

XVII, porem somente no final do seculo XVIII e comego do seculo XIX, e que este 

seguro se fundiu, alcancando no seculo XX extraordinario desenvolvimento. 

Continua o mestre Silvio Rodrigues (2002:354) afirmando que a regulamentacao 

dos seguros terrestres, entre os quais se inclui o seguro de vida, foi regulamentado 

inicialmente pelo Decreto n° 4270 de 16 de dezembro de 1901, sendo modificado pelo 

art. 3°, VIII da Lei n° 1916 de 30 de dezembro de 1906. Entretanto, medida importante 

foi a trazida pelo Decreto n° 5072 de 12 de dezembro de 1903, que submeteu as 

companhias de seguro a autorizagao para funcionar no pais. 

Podemos entao verificar que o contrato de seguro pertence ao campo do direito 

comercial, sendo essa imposicao legal decorrente da propria funcao economico-social do 

contrato. 

Todavia, conforme o saudoso mestre Orlando Gomes (2001:410) o Codigo Civil 

brasileiro disciplina o contrato de seguro, estatuindo regras, que, embora completadas 

por leis especiais, continuam a serem basicas. 

O Codigo Civil de 1916 disciplinava a materia de seguro de coisa e de vida em 

cinco diferentes secoes, que cuidavam dos seguintes topicos: das disposicoes gerais do 

seguro; das obrigacoes do segurado; das obrigacoes do segurador; do seguro mutuo e do 

seguro de vida. 

Entretanto, com o Codigo Civil de 2002, essa estrutura foi mudada, tratando do 

contrato de seguro em tres secoes, sendo a primeira denominada "disposicoes gerais"; a 

segunda "do seguro de dano"; e a terceira "do seguro de pessoas". 
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Desse modo, justificam-se consideraeoes a seu respeito, limitadas aos principios 

gerais a que se subordina, pois os seguros mutuos fazem parte do Direito Civil. 

1.1 CONCEITO 

O Codigo Civil de 1916, em seu art. 1.432, definia contrato de seguro de uma 

forma incompleta, pois dizia respeito somente ao seguro de riscos sobre coisas moveis 

ou imoveis, sendo certo que tambem podem ser objeto de operacoes de seguros privados 

os relativos a vida, obrigacoes, direitos e garantias, ou seja, qualquer coisa que exista ou 

que seja esperada, sujeita a riscos e a influencias economicamente vantajosas pode ser 

objeto de seguro. Dispunha o referido artigo: "Art. 1432. Considera-se contrato de 

seguro aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante pagamento 

de um premio, a indeniza-la do prejuizo decorrente de riscos futuros, previsto no 

contrato". 

O Codigo Civil de 2002, em seu art. 757 definiu de maneira mais ampla o 

contrato de seguro, como podemos observar: "Art. 757. Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do premio, a garantir interesse legitimo do 

segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". 

Excelente conceito nos traz a ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz (1999:386) 

ips litter is: 
O contrato de seguro e" o meio pelo qual a pessoa fisiea ou juridica se protege contra os 
riscos que impedem sobre sua vida, ou sobre o objeto de seus neg6cios. Por outro lado, 
permite a formacao de capitais pelo acumulo dos premios pagos pelo segurado, 
representando uma forma de economia, uma garantia de execucao das obrigacQes 
contraidas, com reforco de cr6dito publico, pois as dividas do segurado estao garantidas 
pelo contrato de seguro. 

No contrato de seguro aparecem elementos especificos que sao as partes 

(segurado e segurador), o objeto (risco) e a remuneracao (premio). O objeto do negocio e 

o risco, que o segurado transfere ao segurador, pelo fato de estar expostos a 

eventualidade de um dano a sua pessoa, ou ao seu patrimonio, motivado pelo acaso. 

Conclui Silvio Rodrigues (2002:330) que quando o evento que produz o dano e infeliz, 

chama-se sinistro. 

Convem distinguir risco de sinistro, pois o primeiro existe sempre, enquanto o 

segundo pode ou nao ocorrer. O risco e iminente, enquanto o sinistro e eventual. 
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Assim, podemos verificar que no contrato de seguro o segurado fornece ao 

segurador uma contribuicao periodica e moderada, chamada premio, em troca do risco, 

que a seguradora assume em caso de sinistro de indenizar o segurado dos prejuizos por 

este experimentado. 

1.2 NATUREZA JURIDICA 

O contrato de seguro, pode ser classificado como: contrato bilateral, oneroso e 

aleatorio. 

E contrato de natureza bilateral por gerar obrigacoes para o segurado e segurador, 

sendo que a prestacao paga pelo segurador somente se justifica pela prestacao paga pelo 

segurado. O segurador assume o risco que lhe transfere o segurado porque deseja o 

premio. O segurado paga o premio porque visa livrar-se do risco que o preocupa. 

Entende-se ser contrato oneroso, vez que implica onus e vantagens economicas 

para ambas as partes. Ao ser pago o premio obtem-se, a vantagem economica resultante 

da transferencia do risco ao segurador; este, por sua vez, precisa efetuar os dispendios de 

ordem administrativa e operacional, alem da contraprestacao de indenizacao nos casos 

de ocorrencia dos riscos previstos e cobertos. 

Por fim o contrato aleatorio por nao haver equivalencia entre as prestacoes dos 

contratantes e por nenhum deles poder antever, no momento do negocio aquilo que vai 

receber. O ganho ou a perda dos contraentes dependent de fatos futuros e incertos, 

previstos no contrato que constituem o risco. 

Entretanto, para o doutrinador Orlando Gomes (2001:411), o contrato de seguro 

possui mais duas caracteristicas, pois entende ser o contrato de seguro consensual e 

contrato de adesao. 

Entendem ser contrato consensual, por ser obrigatoria a forma escrita. Nao e 

necessario, com efeito, a pratica de qualquer ato por parte dos contratantes para que se 

aperfeicoe. Basta o consenso manifestado pela forma propria. 

E contrato de adesao por ter a necessidade de uniformizar condieSes para 

numerosos segurados, possibilitando a determinacao de seu conteudo pela empresa 

seguradora, que insere, numa apolice impressa, elausulas habituais e invariaveis. 
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Desta forma, podemos dizer que a natureza juridica do contrato de seguro e 

contrato bilateral, oneroso, aleatorio, consensual e de adesao. 

1.3 MODALIDADES 

As modalidades das operacoes de seguro, conforme a natureza do risco, faz-se na 

propria lei, em razSo da influencia que exerce no conteudo do contrato, especialmente no 

que tange as obrigacoes do segurador. O contrato de seguro, segundo Maria Helena 

Diniz (1999:385) possui varias modalidades, as quais iremos estudar diferenciando-as: 

Quanta as normas que disciplinam 

• Comerciais - regidos pelo codigo comercial, que trata dos seguros 

maritimos de transporte de casco; 

• Civis, regidos pelo Codigo Civil, atinentes ao seguro terrestre e o 

seguro de vida. 

Quanta ao numero de pessoas 

• Individuals - quando no contrato compreender um so segurado; 

• Coletivo - se no contrato abrangerem varias pessoas. 

Quanto ao meio em que se desenrola o risco 

• Terrestres; 

• Maritimos; 

• Aereos. 

Quanto ao objeto que visam garantir 

• Patrimoniais - se destina a cobrir perdas resultantes de obrigacoes; 

• Reais - se objetivar os prejuizos sofridos por uma coisa e pessoais se 

disserem respeito as faculdades humanas, a saude e a vida. 

Quanto a prestagao do segurado 

• A premio - quando se refere aos que obrigam o contratante a pagar uma 

parceia fixa convencional; 

• Mutuos - quando as obrigacoes forem recolhidas em funeao dos riscos 

verificados, repartindo-se as conseqiiencias, posteriormente, entre os 
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associados mutualistas. Os seguros mutuos sao civeis, pois para sua 

realizaeao, os proprios segurados eonstituem a sociedade seguradora, 

contribuindo em lugar do premio com as cotas necessarias para fazer frente as 

despesas da administragao e aos prejuizos verificados; 

• Mistos - quando for determinado um pagamento fixo e outro de repique, 

em funcao do sinistro, a ser dividido entre os mutualista. 

Quanto as obrigagdes do segurador 

• Seguros dos ramos elementares - compreendem-se os seguros para 

cobertura dos riscos de fogo, transportes, acidentes e outros 

acontecimentos danosos. Nas operagoes dessas classes eonstituem o 

seguro maritimo, terrestres e aeronauticos. 

• Seguros de vida que incluem os que garantem a pessoa do segurado 

contra os riscos a que estao expostas sua existencia, sua integridade fisica 

e sua saude. A esta categoria pertencem os seguros sociais que 

eonstituem, hoje, objeto de previdencia, organizadas em instituicoes 

paraestatais. 

A principal diferenga entre os dois grupos esta na indole do pagamento devido 

pela empresa seguradora, pois, nas operacoes de ramos elementares, a obrigaeao do 

segurador consiste numa indenizagao, caso o sinistro ocorra, ja nas operacoes do seguro 

de vida, nao ha reparacao de um dano ou indenizagao propriamente dita, pois nao se 

pretende eliminar as conseqiiencias patrimoniais de um sinistro, mas sim pagar certa 

soma ao beneficiario designado pelo segurado. 

Quanto ao seguro contra acidentes: 

• Seguro contra acidentes de trabalho, obrigatorio a todo empregador e o 

seguro contra acidentes pessoais. 

• Seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores 

de via terrestre, que tern como fmalidade cobrir riscos de morte ou lesao 

oriundos de acidentes ocorridos, bem como as despesas medicas e 

hospitalares. 

Dessas diversas especies de seguro, estudaremos em profundidade apenas o 

seguro obrigatorio de danos pessoais causados por veiculos automotores de via terrestre, 

chamado de seguro DPVAT. 
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2. O SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 

2.1 EVOLUCAO HISTORICA DO SEGURO DPVAT 

Diante do quadro de necessidade social, buscou-se solucao juridicamente sensata, 

o que nao poderia ser encontrado dentro dos principios da teoria subjetiva. Sendo assim, 

o Decreto-Lei n° 73/66 criou os chamados "Seguros Obrigatorios" de responsabilidade 

objetiva. 

Este tipo de seguro foi criado com intuito social, visto que os beneficiados por 

esta modalidade sao as vitimas de acidente de transito e seus dependentes. 

O Decreto-Lei n° 73/66, no seu artigo 20, tornou obrigatoria a contratacao de 

varias modalidades de seguro, entre elas o Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais 

Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre. A verdade e que esta modalidade 

de seguro possui claro alcance social, em beneficio das vitimas, pois houve grande 

crescimento da industria automobilistica no pais, com conseqtiente crescimento no 

movimento de veiculos nos centros urbanos. 

Entretanto, foi criado o Decreto n° 61.867 de 07.12.1967 que regulou os seguros 

obrigatorios previstos no artigo 20 do Decreto-Lei n° 73/66, entre eles o Seguro 

Obrigatorio de Responsabilidade Civil dos Proprietaries de Veiculos Automotores de 

Via Terrestre (RCOVAT). 

Esse Seguro chamado RCOVAT, garantia a reparacao de danos pessoais e de 

danos materials, sendo que a responsabilidade ja era objetiva e a contratacao do seguro 

atraves de bilhete acontecia juntaniente com a companhia seguradora escolhida pelo 

interessado. Essa forma de contratacao so foi possivel gracas a inovagao introduzida na 

legislacao pelo artigo 10 do Decreto-Lei n° 73/66, possibilitando a realizacao do contrato 

atraves de bilhete com a seguradora de sua livre escolha, a qual comprovava o 

pagamento do premio mediante a apresentacao do bilhete devidamente quitado na rede 

bancaria, o que antes era permitido somente por apolice precedida da respectiva 

proposta. 

Surge, entao, a Lei 6.194 de 19.12.1974, alterando parcialmente o artigo 20 do 

Decreto-Lei n° 73/66, introduzindo como obrigatorio o seguro de "Danos Pessoais 

Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou nao", inferindo-se, claramente, que para haver qualquer indenizagao ha 
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necessidade de ter havido, efetivamente, um acidente de transito eausado por veiculo 

automotor, sendo imprescindivel que tal veiculo tenha sido reconhecido oficialmente 

pelo Conselho Nacional de Transito - CNT, nos termos da Lei. 

Por isso e que a implantacao e fiscalizacao do Conselho Nacionais de Transito 

realizadas por intermedio dos DETRANS, observam a sistematica de que atraves das 

montadoras, o DETRAN toma conhecimento de todos os veiculos fabricados no pais, 

atribuindo a cada chassi um numero de RENAVAN. Quando o veiculo e vendido, cabe 

ao proprietario adquirente licencia-lo junto ao respectivo DETRAN, ocasiao em que o 

veiculo recebe o numero da placa de identifieagao, momento em que o DETRAN passa a 

reconhecer a efetiva existencia do veiculo. Verifica-se entao, que todo veiculo automotor 

de via terrestre devera ter um numero de placa, que e o registro de identifieacao. 

Desta forma, surgia o Seguro DPVAT, com a finalidade de amparar os danos 

pessoais das vitimas de acidentes de transito em todo territorio nacional, nao importando 

de quern fosse a culpa pelo fato gerador (responsabilidade civil objetiva). 

O artigo 7° da Lei 6.194/74 previa um Consorcio Especial de Indenizagao 

(C.E.I.), como foi designado na Resolucao CNSP-02 de 03.10.1975, que se destinava a 

fazer face ao pagamento das indenizagoes em caso de morte causada por veiculo nao 

identificado, sendo, no entanto, o valor desta indenizagao de 50% do valor estabelecido 

para os veiculos identificados, em que seu pagamento era efetuado pelo Instituto de 

Resseguro do Brasil - IRB - hoje chamado de IRB Brasil Resseguros S/A, na qualidade 

de administrador do Consorcio Especial de Indenizagao (C.E.I.). 

Com o advento da Resolugao CNSP-06/86, o seguro passou a ser contratado com 

o licenciamento do veiculo, sendo o bilhete emitido simultaneamente com o DUT, 

exceto para as categorias tarifarias 3 e 4 que correspondem a onibus e Micro-onibus, 

cuja contratagao continuou a ser realizada mediante bilhete tradicional. 

Nesta mesma ocasiao, em abril de 1986 foi formado o Convenio DPVAT, 

administrado pela FENASEG - Federagao Nacional das Empresas de Seguros Privados 

e de Capitalizagao. As seguradoras que formam o Convenio DPVAT sao 

compulsoriamente contratadas por todos os proprietaries de veiculos, onde o premio 

correspondente e quitado no mesmo prazo do IPVA e a obrigagao de fazer o seguro 

advem da simples existencia do veiculo. Desta forma, sinistros ocorridos anteriormente a 

data deste Convenio sao de inteira responsabilidade das seguradoras emitentes do 
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respectivo bilhete de seguro e que, deste modo, assumiram o risco dos acidentes 

automobilisticos. 

Com tantas alteracoes foi criada a Lei n° 8.441 de 13.07.1992, que alterou alguns 

artigos da Lei n° 6.194/74, principalmente no que diz respeito ao artigo 7°, passando a 

indenizar os veiculos nao identificados, com seguro nao realizado ou vencido, no valor 

de 100% e valida para todas as garantias. Porem, partindo do principio de que o seguro e 

obrigatorio e a sua nao realizacao constitui transgressao a norma legal, foi conferido ao 

consorcio, o direito de regresso contra o proprietario do veiculo que se enquadre numa 

das condicoes irregulares e que venha a ser o causador dos danos. Assim, tendo em vista 

o principio constitucional da irretroatividade da lei civil, esta amplitude so e valida para 

os sinistros ocorridos apos o advento da Lei n° 8.441/92. 

A Lei n° 8.441/92 dispensa a obrigatoriedade de comprovagao do pagamento do 

premio, mas nao prescinde da prova do registro do veiculo no orgao competente, porque, 

sem isto, nao se trata de veiculo de via terrestre para os efeitos da lei. Um veiculo de via 

terrestre sem registro no DETRAN que venha causar danos, seja a terceiros, seja ao seu 

dono, nao confere nem aquelas nem a este direitos, pois e um objeto inexistente no 

sentido da lei. 

O legislador estabeleceu o seguro DPVAT para garantir uma indenizagao minima 

as vitimas de acidentes automobilisticos, mesmo nao havendo culpa do motorista, 

suposto segurado. 

Constata-se, entao, que nao ha contrato nesta modalidade de Seguro, e sim uma 

imposigao legal, de responsabilidade social, para cobrir os riscos da circulacao dos 

veiculos em geral, sendo tal entendimento fortalecido pelas alteracoes estabelecidas pela 

Lei n° 8.441/92, determinando que as indenizagoes sejam devidas em todas as 

modalidades de coberturas, mesmo que o acidente tenha sido provocado por veiculos 

nao identificados ou veiculos com seguro nao realizado ou vencido. 

2.2 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT: CONCEITO 

O seguro obrigatorio DPVAT e um tipo especial de seguro, pois foi criado pelo 

Decreto-Lei n° 73/66 e alterado pela Lei n° 6.194/74, que foi ampliada pela Lei n° 

8441/92, ambas Leis Federals, com intuito de indenizar as vitimas de acidentes de 
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transito e/ou seus beneficiarios em todo territorio nacional, independente da apuragao de 
culpado. 

Podemos verificar que o traco mais caracteristico do seguro e, sem duvida, o 

risco, porquanto e por temer a ele que uma pessoa e levada a decisao de realizar um 

seguro. Desta forma, sempre que presente o risco, presente estara a instituicao do seguro 

para garantir a reparacao dos seus danos ou ao menos minimiza-los. 

O seguro obrigatorio de responsabilidade civil de proprietaries de veiculos 

automotores de via terrestre - DPVAT - funda-se, exatamente, na responsabilidade civil 

objetiva, que tern por suporte juridico a teoria do risco. 

Sendo, a regra geral, a responsabilidade com culpa, a responsabilidade objetiva 

somente pode ser admitida nas hipoteses expressamente previstas em lei, sendo o seguro 

obrigatorio DPVAT uma das hipoteses de responsabilidade objetiva prevista em nosso 

direito positivo. 

O seguro DPVAT, sua historia e desenvolvimento estao relacionados e vinculados 

diretamente com o crescimento da industria automobilistica no pais. A evolucao da 

legislacao acompanha, quase que simultaneamente, o aumento do numero de veiculos em 

circulacao no territorio nacional. 

Difere-se o seguro DPVAT das modalidades costumeiras de seguros, posto que e 

obrigatorio seu recolhimento as pessoas proprietarias de veiculos automotores de via 

terrestre, com algumas excecoes que estudaremos no momento correto. 

O legislador estabeleceu este tipo de seguro para garantir uma indenizagao 

minima as vitimas de acidentes automobilisticos, mesmo nao havendo culpa do 

motorista atropelador, suposto segurado, pois pretendia apenas reparar os danos 

causados as vitimas de acidentes de transito em todo territorio nacional. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n° 6194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietario para se transformar 

em um seguro social em que o segurado e indeterminado, so se tornado conhecido 

quando da ocorrencia do sinistro, ou seja, quando assumir posicao de vitima de acidente 

automobilistico. O proprietario do veiculo, portanto, ao contrario do que ocorre no 

seguro de responsabilidade civil, nao e o segurado, mas sim o estipulante do seguro em 

favor de terceiro. 
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Constata-se, entao que nesta modalidade de seguro nao ha contrato, e sim uma 

imposicao legal, de responsabilidade social, pois e visto pelo legislador como uma forma 

de diminuir o sofrimento da pessoa vitimada. 

O seguro de responsabilidade civil, nao tem outro objetivo senao o de garantir ao 

segurado o reembolso daquilo que venha ele a se despender para reparar os danos que 

causar a terceiros. 

Desta forma, podemos verificar a importancia e fmalidade do seguro DPVAT, 

que se tornou obrigatorio com o Decreto-Lei n° 73/66, a qual pretendia alcancar varios 

objetivos instituidos pelo Sistema Nacional de Seguros Privados, constituidos de alguns 

orgaos da Administracao Publica, tais como: Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP); Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP); Instituto de Resseguro do 

Brasil (IRB Brasil Resseguro S/A) e as sociedades autorizadas a operar em seguros 

privados e dos corretores habilitados, todos participantes da evolucao e aplicaeao do 

seguro DPVAT, alem da sociedade. 

Como algumas dessas entidades sao de suma significancia para o seguro 

DPVAT, passaremos a analisa-la de forma sucinta, tendo em vista a importancia para a 

materia em exame. 

2.3 DAS ENTIDADES RELACIONADAS COM O SEGURO DPVAT 

2.3.1 CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados 

Visando estruturar o instrumento necessario a execucao da competencia privativa 

a ele invocada, o Governo Federal instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados 

(art.8° do Decreto-Lei n° 73/66), com as atribuicoes e competencias listadas no art.32 do 

referido Decreto-Lei. 

Foi colocado na cupula do sistema instituido e e hierarquicamente superior as 

demais entidades elencadas no artigo 8.° do Decreto-Lei 73/66. 

O CNSP, na execucao de sua competencia, baixa normas de carater geral, entre 

os quais se encontra o DPVAT, conforme estabelecido no artigo 12 da Lei n° 6.194/74 

que versa especificamente sobre este tipo de seguro. 
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O CNSP manifesta suas decisoes atraves de resolugoes, cabendo a 

Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP dar publicidade a resolugao, o que faz 

via Diario Oficial da Uniao. 

2.3.2 SUSEP - Superintendencia de Seguros Privados 

A SUSEP foi criada pelo Decreto-Lei n° 73/66. Esta posicionada 

hierarquicamente abaixo do CNSP, desligando-se da administracao direta para a indireta 

sob a forma de entidade autarquica, jurisdicionada, originariamente, ao Ministerio da 

Fazenda. 

A SUSEP e executora da politica tragada pelo CNSP, bem como fiscalizadora da 

constituigao, organizagao, funcionamento e operacoes das sociedades seguradoras. 

Importante salientar que a SUSEP sofreu profundas alteragoes decorrentes da Lei 

n° 9.932/99 quando teve suas atribuicoes e competencias ampliadas, bem como a lei em 

referenda dispoe sobre a transferencia de atribuicoes do IRB para a SUSEP e da outras 

providencias. 

2.3.3 IRB - Brasil Resseguros S/A 

Tambem subordinado as diretrizes do CNSP, tem a fmalidade de regular o co-

seguro, o resseguro e a retrocessao, bem como a de promover o desenvolvimento das 

operagoes de seguro. 

A importancia desta entidade para a materia em exame configura-se, mormente, 

no Consorcio Especial de Indenizagoes (C.E.I.), como foi designado pela Resolugao 

CNSP n° 02/75, com previsao no art.7.° da Lei 6.194/74, haja vista que o IRB figurava 

como administrador do C.E.I. 

Este consorcio destinava-se a fazer face ao pagamento das indenizagoes em caso 

de morte causada por veiculos automotores nao identificados. 

2.3.4 FENASEG - Federagao Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalizagao 

Apesar desta entidade nao estar elencada no art.8° do Decreto-Lei 73/66, seu 

estudo e extremamente relevante no que tange o seguro DPVAT. 
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A partir da criagao do Convenio DPVAT em 1986 (por determinacao da 

Resolugao CNSP n° 06/86) a FENASEG exerce papel fundamental para o seguro em 

exame, figurando como gestora do fundo DPVAT. 

Por forca de um instrumento proprio, o Convenio DPVAT, essa entidade de 

classe e mandataria das sociedades seguradoras que operam seguro de danos pessoais 

causados por veiculos automotores de via terrestre - DPVAT 

Tal mandato, todavia, nao confere a FENASEG os encargos, deveres, direitos, 

atribuicoes e competencia que a lei torna exclusivos das sociedades seguradoras. Nao 

confere porque isto significaria uma transferencia de atribuicoes a quern e incompetente 

para exercita-las. 

2.4 BENEFIClARIOS DO SEGURO DPVAT 

O art.4.° da Lei n° 6.194/74 determina quern sao os beneficiarios do Seguro 

DPVAT. 

Em caso de DAMS (Despesas Medicas e Hospitalares) e Invalidez Permanente 

os beneficiarios sao as proprias vitimas, ja em caso de morte e o conjuge sobrevivente e, 

na sua falta, os herdeiros legais. 

Segundo o antigo paragrafo unico do art.4.°: "para os fms deste artigo a 

companheira sera equiparada a esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciaria". 

Todavia, a Lei n° 8.441/92 alterou este dispositivo, substituindo o paragrafo 

unico por outros dois. Passaremos analisar o novo paragrafo primeiro. 

Para fim deste artigo, a companheira equipara-se a esposa, nos casos admitidos 

pela Lei da Previdencia; o companheiro sera equiparado ao esposo, quando tiver com a 

vltima convivencia marital atual por mais de cinco anos ou, convivendo com ela, do 

convivio tiver filhos. 

E flagrante a inconstitucionalidade desse paragrafo, haja vista que da tratamento 

diverso para a companheira e para o companheiro, ferindo o principio da isonomia entre 

os homens e mulheres, eonforme disposto no art. 5°, I da Constituigao da Repiiblica 

Federativa do Brasil de 1988. 

Cumpre salientar ainda, que o Codigo Civil de 2002, em seu art. 1725, no que 

tange a ordem hereditaria, coloca em iguais condigoes os conjuges e companheiros. 
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3. FORMAS DE CONTRATACAO DO SEGURO DPVAT 

A partir da Resolucao CNSP-06/86, o seguro passou a ser contratado 

simultaneamente com o licenciamento do veiculo, o que foi de grande modernidade, pois 

o bilhete passou a ser emitido junto com o DUT, exceto para as categorias 3 e 4 (onibus 

e micro-onibus), cuja contratacao continuou se realizando via bilhete tradicional. 

Segundo Luis Mendonca (2000:36) e obvio que a emissao conjunta do DUT e 

DPVAT devem ser privativo dos DETRAN's, desfalcando o seguro de condicoes para 

uma contratacao direta (e individual) pelas seguradoras, pois assim, o DPVAT virou 

operacao coletiva, mas nao estatizada, sendo as empresas levadas a se agruparem em 

convenio com feicao de servico social. 

Nesta mesma ocasiao, foi formado o convenio DPVAT, administrado pela 

FENASEG - Federacao Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalizacao, 

a qual ja estudamos no capitulo anterior. Em conseqiiencia, as seguradoras que 

operassem com o seguro DPVAT e partieipassem do Convenio seriam 

compulsoriamente contratadas por todos os proprietaries. O premio correspondente e 

quitado por intermedio do IPVA e a obrigacao de fazer o seguro decorre da simples 

existencia ou utilizaeao do veiculo. Por lei, o nao pagamento do seguros caracteriza que 

ele nao esta devidamente licenciado. 

Assim, sinistros ocorridos antes de abril de 1986 sao de inteira responsabilidade 

das seguradoras emitentes do respectivo bilhete do seguro e que, deste modo, assumiram 

o risco dos acidentes automobilisticos. A partir daquela data, os sinistros passaram a ser 

suportados pelo "pool" assim constituido. 

Desta forma, seguindo os ensinamentos de Domingos Afonso Kriger Filho 

(2000:149) verifica-se que este seguro tern seu fato gerador a simples existencia ou 

utilizaeao dos veiculos autorizados a circular pelo Codigo de Transito Brasileiro, sendo 

que pelos termos do art. 6.° do Decreto n° 61.867 todas as pessoas, transportadas ou nao, 

que forem vitima de acidente de transito causados por veiculos automotores de via 

terrestres ou por sua carga, tern o direito de receber a indenizagao em caso de morte, 

invalidez permanente e DAMS, uma vez observadas as disposicoes legais. 

Os Tribunals tern entendido no que tange a falta de contratacao deste seguro pelo 

veiculo envolvido no sinistro, que as seguradoras nao podem se recusar a pagar a 

indenizagao proveniente de seguro obrigatorio alegando falta de pagamento do mesmo 
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pelo proprietario do veiculo causador do acidente, sendo-lhes assegurado o direito de 

ingressar com acao regressiva contra este pelo que pagaram aos beneficiarios. 

3.1 VEICULOS EXCLUIDOS DO CONVENIO 

Os veiculos excluidos do convenio sao os previstos no art. 5°, § 2°, I e I I da 

Resolugao CNSP-56/2001, quais sejam: 

• Veiculos pertencentes aos orgaos da Administracao Publica Direta, 

Indireta, Autarquica e Funcional dos Governos Estaduais; 

• Veiculos enviados por fabricantes a concessionaries e distribuidores, que 

trafegam por suas proprias rodas, para diversos pontes do Pais (chamadas 

viagens de entrega); 

• Categorias 3 (onibus, micro-onibus e lotacao com cobranca de frete); 

• Categorias 4 (micro-onibus com cobranca de frete, mas com lotacao nao 

superior a 10 (dez) passageiros e onibus, micro-onibus e lotaeoes sem 

cobranca de frete). 

A contratacao desses veiculos excluidos do convenio e feita atraves de bilhete, 

emitido pela seguradora de livre escolha do proprietario ou por seguradora prevista no 

inciso I , paragrafo 2.° do art. 5.° da resolucao. 

Cabe aqui ressaltar algumas consideraeoes quando da resolucao CNSP-56/2001 

que trata das normas Disciplinadoras do Seguro DPVAT, as quais no seu art 1.° diz que: 

"estao obrigados a contratar o seguro DPVAT, os proprietarios de veiculos sujeitos a 

registro e licenciamento, na forma estabelecida no Codigo de Transito Brasileiro". 

Por sua vez, os artigos 120 e 130 do codigo de Transito Brasileiro dispoem: 
Art. 120. Todo veiculo automotor, eletrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 
deve ser registrado perante o orgao executivo de transito do Estado ou do Distrito 
Federal, no municfpio de domicflio ou residBneia de seu proprietario na forma da 
lei. 

Art. 130. Todo veiculo automotor, eletrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 
para transitar na via, devera ser licenciado anualmente pelo 6rgao executivo de 
transito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veiculo. 
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Verifica-se, entao, que todo veiculo automotor, devera ser registrado e 

licenciado, conforme estabelecido pelo Codigo Nacional de Transito, estando os 

proprietaries obrigados a contratar o seguro obrigatorio DPVAT. 

4. DAS CONDICOES DE COBERTURA 

O Seguro DPVAT tern por finalidade dar cobertura aos danos pessoais causados 

por veiculos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 

nao, sendo assim, todas as pessoas que forem vitimas de acidente de transito cobertas 

pelo Seguro DPVAT. 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizagoes 

por morte, invalidez permanente e despesas de assistencia medica e suplementares 

(DAMS). 

As indenizagoes por morte e invalidez permanente nao sao cumulativas, ou seja, 

no caso em que uma vitima venha a falecer em decorrencia do mesmo acidente que ja 

havia dado ensejo a indenizagao por invalidez permanente, a seguradora pagara a 

indenizagao por morte, deduzindo a importancia j a paga em razao da invalidez. 

Entretanto, quando se tratar de reembolso de DAMS, nao podera ser descontado 

qualquer pagamento por morte ou invalidez permanente. 

Cumpre salientar que o processo de regulagao, apesar de efetivado em ambito 

administrativo, sob a responsabilidade da seguradora que efetua a regulagao, tem 

importancia fundamental no sistema de indenizagoes de seguro obrigatorio. 

Desta forma, atraves do trabalho dos tecnicos reguladores, sao detectadas falhas 

ou insuficiencias de documentagao que, se passassem despercebidas acarretarao 

prejuizos para todo sistema e, conseqiientemente para toda a coletividade. 

A lei deterniina que sejam pagas as indenizagoes desde que preenchidas as 

exigencias legais, com documentos suficientes e idoneos para a comprovagao do fato 

constitutivo do direito pretendido. 

O procedimento para se receber a indenizagao e simples, pois na medida em que 

os interessados municiem a Seguradora de todos os documentos necessarios a liquidagao 

do sinistro, dentre os quais os que comprovem a qualidade dos beneficiarios, estes 

receberao o devido premio. 
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Com efeito, se estiver correta e completa a documentacao apresentada 

administrativamente, a indenizagao e paga no prazo de 15 (quinze) dias. 

Assim, a documentacao legalmente exigida e: 

• Em caso de Morte - certidao de obito da vitima, registro policial da 

ocorrencia, DUT do veiculo, documentos pessoais da vitima e do 

beneficiario, prova da condigao de beneficiario e comprovante de 

residencia. Caso a certidao de obito nao conclua a causa mortis, a ela 

devera ser acrescentada a certidao de auto necropsia do instituto 

medico legal comprovando o nexo causal. 

• Em caso de Invalidez Permanente - Registro policial da ocorrencia, 

DUT do veiculo, documentos pessoais da vitima, prova das despesas 

efetuadas pela vitima e laudo medico identificando e quantificando as 

lesoes fisicas ou psiquicas sofridas. 

• Em caso de DAMS - registro policial da ocorrencia, DUT do veiculo, 

documentos pessoais da vitima e prova das despesas efetuadas pela 

vitima (recibos ou nota fiscal, receituario medico e outros). 

Nos dois ultimos casos, havendo duvida quanto ao nexo causal, podera ser 

acrescentado relatorio de intemamento ou tratamento ao boletim de atendimento 

hospitalar. 

Os valores das indenizagoes sao fixados pelo Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP), conforme tabela apresentada posteriormente. O reembolso em razao 

de DAMS vem sendo calculado com base nos valores estabelecidos na Tabela do 

Sistema Unico de Saude (SUS). Esta e uma forma de padronizar os calculos em todo 

territorio Nacional, tornando assim os reembolsos mais justos. 

Ja as indenizagoes pagas em razao de invalidez permanente sao calculadas com 

base em tabela criada com esta fmalidade, qual seja a Tabela para Calculo da 

Indenizagao em Caso de Invalidez Permanente, que varia conforme o percentual 

tabelado referente a cada lesao sofrida. 
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4.1 VEICULOS NAO IDENTIFICADOS 

Conforme ja estudamos, antes da criacao do Convenio DPVAT, a contratacao 

deste seguro era feita atraves de bilhete, devendo o beneficiario pleitear a verba 

indenizatoria frente a seguradora que emitiu o bilhete. 

Assim, em caso de atropelamento, nao se conhecendo o motorista atropelador, 

tornavaTse impossivel identificar a seguradora responsavel pela indenizagao. 

O CNSP, a fun de aliviar o sofrimento das vitimas de acidentes automobilisticos, 

determinou a criagao do Fundo Consorcial de Indenizagao. 

A Lei 8.441/92 alterou o art. 7° da Lei n° 6.194/74, dando maior amplitude a 

cobertura, vez que passou a indenizar os danos causados por veiculos nao identificados, 

a seguradora nao identificada, com seguro nao realizado ou vencido. Porem, partindo do 

principio de que o seguro e obrigatorio e a sua nao realizagao constitui transgressao a 

norma legal, foi conferido ao Consorcio o direito de regresso contra o proprietario do 

veiculo que se enquadre numa das condigoes irregulares e que venha a ser causador dos 

danos. 

Desta forma, acidentes ocorridos apos a Lei n° 8.441/92, estariam cobertos em 

todas as garantias, ou seja, em caso de morte, invalidez permanente e DAMS, sendo suas 

indenizagOes de ate 100% do valor vigente da data do pagamento. 

O STJ expediu o enunciado da Sumula 257: "A falta do pagamento do premio do 

seguro obrigatorio de Danos Pessoais causados por Veiculos Automotores de Via 

Terrestre (DPVAT) nao e motivo para a recusa do pagamento da indenizagao". 

Verificamos, entao, que nao importa se o premio esta pago ou nao, toda e 

qualquer pessoa que for vitima de acidente automobilistico causado por veiculos 

automotores de via terrestre possui direito de receber a indenizagao. 

4.2 SEGURO OBRIGATORIO DPVAT E A TEORIA DO RISCO 

A responsabilidade objetiva, sem culpa, baseada na chamada teoria de risco se 

contrapoe a responsabilidade subjetiva, que ate a instituigao dos seguros obrigatorios 

pelo Dec-Lei n° 73/66 era isoladamente adotada pelo sistema securitario brasileiro. 
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Para a responsabilidade objetiva, a culpa e irrelevante para a configuracao do 

dever de indenizar, porem deve haver relacao da causalidade, pois nao se pode 

responsabilizar a quem nao tenha dado causa ao evento. 

Cabe aqui ressaltar, rapidamente culpa presumida da teoria objetiva. Na teoria 

subjetiva ha a inversao do onus da prova, o causador do dano ate prova em contrario 

presume-se culpado, ja para a esta atribuicao da culpa e indiferente. 

Cumpre ressaltar que a teoria do risco nao sobrepoe a teoria da culpa. 

Nosso sistema positivo adota, em regra, a teoria subjetiva, como pode ser 

facilmente observado, tendo em vista a redacao do art. 186 e art. 927 do CC, 

respectivamente: 
Art. 186 do CC: Aquele que por acao ou omissSo voluntaria, negligencia ou 
imprudencia, violar direito ou causar prejufzo a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilicito. 

Art. 927 do CC: Aquele que, por ato ilicito, causar dano a outrem, fica obrigado a 
repara-lo. 

O seguro obrigatorio de responsabilidade civil de proprietaries de veiculos 

automotores de via terrestre - DPVAT - funda-se, exatamente, na responsabilidade civil 

objetiva, que tern por suporte juridico a teoria do risco. 

Sendo regra geral a responsabilidade objetiva com culpa, a responsabilidade 

objetiva somente pode ser admitida nas hipoteses expressamente previstas em lei, sendo 

o seguro DPVAT uma das hipoteses de responsabilidade objetiva prevista em nosso 

Direito Positivo. 

A Lei 6.194/74 introduziu essa nova hipotese de responsabilidade objetiva, 

ampliada pela Lei 8.441/92, tornando a indenizagao ainda mais abrangente. 

O legislador estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma indenizagao 

minima as vitimas de acidentes automobilisticos, mesmo nao havendo culpa do 

motorista atropelador, suposto segurado. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar 

como seguro de responsabilidade civil do proprietario para se transformar em um seguro 

social em que o segurado e indeterminado, so se tornando conhecido quando da 

ocorrencia do sinistro, ou seja, quando assumir posigao da vitima de acidente 

automobilistico. O proprietario do veiculo, portanto, ao contrario do que ocorre no 

seguro de responsabilidade civil, nao e o segurado, mas sim o estipulante do seguro em 

favor de terceiros. 



30 

Constata-se, entao, que ha uma imposicao legal, de responsabilidade social, o 

qual determina que as indenizagoes sao devidas em todas as modalidades de seguro 

quando houver acidente de transito. 

5. DOS VALORES INDENIZAVEIS 

No que diz respeito aos valores da indenizagao do seguro DPVAT, nao se tern 

uma solugao satisfatoria, pois o valor da indenizagao e de 40 (quarenta) salarios 

minimos, em caso de morte e invalidez permanente, haja vista que a Lei n° 6.194/74 e 

clara, direta e objetiva. 

Entretanto, em 1975, foi promulgada uma Lei que descaracterizou o salario 

minimo como fator gerador de corregao, permanecendo este ponto ate hoje em 

discussao. Como a lei foi modificada e proibiu a vinculagao do salario minimo, o 

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP expediu uma circular convertendo o 

salario minimo para calculo atuarial. 

Desta forma, o seguro DPVAT, em conformidade com a tabela instituida pelo 

CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados), por meio de Resolugao, que 

disciplinou a corregao dos valores indenizaveis, passou a apresentar os seguintes valores: 

COBERTURA INDENIZACAO 

Morte R$ 10.300,00 

Invalidez permanente Ate R$ 10.300,00 

Despesas assistencia medica Ate R$ 2.000,00 

Conforme Resolugao da CNSP, n.° 112/2004, que dispoe sobre as Condigoes 

Tarifarias do Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais Causados por Veiculos 

Automotores de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou nao -

Seguro DPVAT, em seu artigo. 3.°. 

Entretanto, essa tabela enseja bastante polemica, posto que a redagao do art. 3° da 

Lei n° 6.194/74 dispoe, in verbis: 
Art. 3°: Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2° 
compreendem as indenizacOes por morte, invalidez permanente e despesas de 
assist&icia medica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 
vitimada: 
a) 40 (quarenta) vezes o maior salario minimo vigente no Pais - no caso de 
morte; 
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b) At6 40 (quarenta) vezes o maior salario minimo vigente no Pais - no caso de 
invalidez permanente; 
c) Ate 8 (oito) vezes o valor do maior salario-mmimo vigente no Pais - como 
reembolso a vitima - no caso de despesas de assistencia medica e suplementares 
devidamente comprovadas. 

No nosso entendimento, bem como na fondamentacao do ilustre MM Juiz, Dr. 

Jose Batista de Andrade, do Primeiro Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa -

Paraiba, blefam as Seguradoras quando pretendem aplicar as Resolugoes de um Orgao 

do Poder Executivo - CNSP, de natureza administrativa, de forma a prevalecer a Lei 

Ordinaria. Isto porque, o artigo 3.° da Lei de regencia do Seguro DPVAT fixou o valor 

indenizatorio em salarios minimos, para os casos de invalidez ou morte decorrentes de 

acidentes automobilistico, sem qualquer condicao. Portanto, nao se pode admitir no 

Estado Democratico de Direito, como o e o nosso, essa inversao de hierarquia 

normativa. 

Sendo assim, quando o beneficiario pleiteia o seguro DPVAT 

administrativamente, ou seja, diretamente com a seguradora, esta efetua o pagamento da 

indenizagao de acordo com os valores instituidos pela tabela do CNSP, tendo o 

beneficiario que pleitear a diferenca do valor indenizatorio em juizo, sendo a maioria das 

decisoes favoraveis ao beneficiario. 

Vale ressaltar que o fato de os beneficiarios do seguro obrigatorio terem assinado 

recibo dando plena e geral quitagao pela indenizagao securitaria, nao lhes retira o 

interesse processual de postularem em juizo a cobranga da diferenga entre o valor pago 

pela seguradora e o valor fixado no artigo 3° da Lei 6.194/74, uma vez que a 

indenizagao deve ser fixada em salarios minimos e nao com base em tabela emitida pela 

CNSP. 

E importante frisar, ainda, que em caso de invalidez permanente partial, a 

indenizagao corresponded ao resultado da seguinte multiplicagao: percentual de 

invalidez indicado pelo medico x percentual da tabela para calculo da indenizagao em 

invalidez permanente x valor maximo da indenizagao, sendo este o entendimento do 

CNSP, mas que as Turmas Recursais dos Juizados entendem que e o percentual da 

invalidez indicada no laudo x 40 (quarenta) salarios minimos. 

Constata-se entao, que quando a sociedade reconhecer que possui direito a este 

tipo de seguro, havera um grande avango no nosso ordenamento juridico, ao estabelecer 

que a indenizagao devera ser paga a todos que forem vitimas de acidente de transito, 
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indo ao encontro das jurisprudencias de nossos tribunais que muito a frente se encontram 

na apreeiacao do assunto. 
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CONCLUSAO 

A introdugao do seguro obrigatorio no nosso ordenamento juridico nao foi tao 

simples, permaneeendo ainda algumas controversias que aos poucos vem sendo 

dirimidas. 

Percebe-se, ainda, que para receber a indenizagao referente ao seguro DPVAT, 

basta reelamar o seguro em face de qualquer seguradora integrante do Convenio e estar 

munido com a documentacao necessaria. 

Outro ponto importante e a ampliacao da cobertura do seguro com o advento da 

Lei n° 8.441/92 que configura um marco na historia social do seguro DPVAT. 

Desta forma, podemos verificar que ainda ha controversia na legislacao com 

relagao aos valores das indenizagoes nas tres formas de contratagao, bem como na 

doutrina, apesar de entendimento pacifico quanto a aplicagao da responsabilidade 

objetiva no seguro DPVAT, afastando a responsabilidade subjetiva. 

Quanto a questao da integralidade do pagamento do premio no total de 40 

(quarenta) salarios minimos, nosso entendimento e de que deveria ser pago 

administrativamente, sem que a parte recorra ao ja abarrotado sistema judiciario 

brasileiro para buscar na tutela jurisdicional do Estado de direito que lhe e inerente. 

Atualmente os procedimentos de recebimento de valores segurados correm de 

forma transparente, e tanto que a propria Federagao Nacional de Seguros - FENASEG, 

dispoe de uma central de atendimento do Convenio DPVAT, atraves do telefone gratuito 

n.° 0800-22-1204, para quaisquer esclarecimentos por parte de beneficiarios ou qualquer 

pessoa interessada. Este tipo de atitude da lisura ao processo e minimiza a ocorrencia de 

fraudes. 

Esperamos, portanto, ter contribuido um pouco mais para a divulgacao dessa 

modalidade de seguro, que ainda e muito desconhecido, a fim de demonstrar para os 

potenciais beneficiarios seus direitos de pleitearem a indenizagao do Seguro DPVAT. 
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ANEXOA 

L E I N° 6,194. DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974. 
Disp6e sobre Seguro Obrigatorio de Danos Pessoais causados por 

veiculos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou nao. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, fago saber que o CONGRESSO NACIONAL 

deereta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° A alinea b do artigo 20, do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, passa 

a ter a seguinte redacao: 

"Art. 20 

b) - Responsabilidade civil dos proprietaries de veiculos automotores de vias fluvial, 

lacustre, maritima, de aeronaves e dos transportadores em geral." 

Art . 2° Fica acrescida ao artigo 20, do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, a 

alinea 1 nestes termos: 

"Art. 20 

1) - Danos pessoais causados por veiculos automotores de via terrestre, ou por sua carga, 

a pessoas transportadas ou nao." 

Art . 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2° compreendem 

as indenizagoes por morte, invalidez permanente e despesas de assistencia medica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: 

a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salario-minimo vigente no Pais - no caso de 

morte; 

b) - Ate 40 (quarenta) vezes o valor do maior salario-minimo vigente no Pais - no caso 

de invalidez permanente; 

c) - Ate 8 (oito) vezes o valor do maior salario-minimo vigente no Pais - como 

reembolso a vitima - no caso de despesas de assistencia medica e suplementares 

devidamente comprovadas. 

Art . 4° A indenizagao no caso de morte sera paga, na constancia do casamento, ao 

conjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento 

sera feito diretamente a vitima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros 

Privados. 
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Paragrafo unico. Para os fins deste artigo a companheira sera equiparada a esposa, nos 

casos admitidos pela Lei Previdenciaria. 

Art. 5° O pagamento da indenizagao sera efetuado mediante simples prova do acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existencia de culpa, haja ou nao resseguro, 

abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. 

§ 1° - A indenizagao referida neste artigo sera paga no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 

apresentagao dos seguintes documentos: 

a) Certidao de obito, registro da ocorrencia no orgao policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiario - no caso de morte; 

b) Prova das despesas efetuadas pela vitima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatorio ou medico assistente e registro da ocorrencia no orgao policial competente -

no caso de danos pessoais. 

§ 2° Os documentos referidos no § 1° serao entregues a Sociedade Seguradora, mediante 

recibo, que os especificara. 

Art . 6° No caso de ocorrencia do sinistro do qual participem dois ou mais veiculos, a 

indenizagao sera paga pela Sociedade Seguradora do respectivo veiculo em que cada 

pessoa vitimada era transportada. 

§ 1° Resultando do acidente vitimas nao transportadas, as indenizagoes a elas 

correspondentes serao pagas, em partes iguais, pelas Sociedades Seguradoras dos 

veiculos envolvidos. 

§ 2° Havendo veiculos nao identificados e identificados, a indenizagao sera paga pelas 

Sociedades Seguradoras destes ultimos. 

Art . 7° A indenizagao, por pessoa vitimada, no caso de morte causada apenas por 

veiculo nao identificado, sera paga por um Consorcio constituido, obrigatoriamente, por 

todas as Seguradoras que operarem no seguro objeto da presente lei. 

§ 1° O limite de indenizagao de que trata este artigo corresponded a 50% (cinqtienta por 

cento) do valor estipulado na alinea a do artigo 3° da presente lei. 

§ 2° O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecera nomas para 

atender ao pagamento das indenizagoes previstas neste artigo, bem como a forma de sua 

distribuigao pelas Seguradoras participantes do Consorcio. 

Art . 8° Comprovado o pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a 

indenizagao podera, mediante agao propria, haver do responsavel a importancia 

efetivamente indenizada. 
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Art . 9° Nos seguros facultativos de responsabilidade civil dos proprietaries de veiculos 

automotores de via terrestre, as indenizagoes por danos materials causados a terceiros 

serao pagas independentemente da responsabilidade que for apurada em acao judicial 

contra o causador do dano, cabendo a Seguradora o direito de regresso contra o 

responsavel. 

Art . 10. Observar-se-a o procedimento sumarissimo do Codigo de Processo Civil nas 

causas relativas aos danos pessoais mencionados na presente lei. 

Art .11 . Tera suspensa a autorizacSo para operar no seguro obrigatorio de que trata o 

artigo 2°, sem prejuizo de outras penalidades previstas na legislacao especifica, a 

Sociedade Seguradora que infringir as disposicoes desta lei. 

Ar t . 12. O Conselho Nacional de Seguros Privados expedira normas disciplinadoras e 

tarifas que atendam ao disposto nesta lei. 

Art .13. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, revogados o Decreto-lei n° 

814, de 4 de setembro de 1969, e demais disposigoes em contrario. 

Brasilia, 19 de dezembro de 1974; 153° da Independencia e 86° da Republica. 

ERNESTO GEISEL 

Severo Fagundes Gomes 

ANEXO B 

L E I N° 8.441, DE 13 DE JULHO DE 1992. 

Altera dispositivos da Lei n s 6.194, de 19 de dezembro 

de 1974, que trata do Seguro Obrigatorio de Danos 

Pessoais causados por Veiculos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT). 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. I 2 Os arts. 4 s, 5fl, 1° e 12 da Lei n a 6.194, de 19 de dezembro de 1974, passam a 

vigorar com as seguintes alteragoes: 

"Art.4 f i 
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§ l 2 Para fins deste artigo, a companheira sera equiparada a esposa, nos casos admitidos 

pela lei previdenciaria; o companheiro sera equiparado ao esposo quando tiver com a 

vitima convivencia marital atual por mais de cinco anos, ou, convivendo com ela, do 

convivio tiver filhos. 

§ 2 2 Deixando a vitima beneficiarios incapazes, ou sendo ou resultando ela incapaz, a 

indenizagao do seguro sera liberada em nome de quern detiver o encargo de sua guarda, 

sustento ou despesas, conforme dispuser alvara judicial. 

Art. 5fi 

§ l f i A indenizagao referida neste artigo sera paga com base no valor da epoca da 

liquidagad do sinistro, em cheque nominal aos beneficiarios, descontavel no dia e na 

praga da sucursal que fizer a liquidagao, no prazo de quinze dias da entrega dos 

seguintes documentos; 

a) certidao de obito, registro da ocorrencia no orgao policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiarios no caso de morte; 

§ 2 2 

§ 3fi Nao se concluindo na certidao de obito o nexo de causa e efeito entre a morte e o 

acidente, sera acrescentada a certidao de auto de necropsia, fornecida diretamente pelo 

instituto medico legal, independentemente de requisigao ou autorizagao da autoridade 

policial ou da jurisdigao do acidente. 

§ 4fl Havendo duvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesoes, em 

caso de despesas medicas suplementares e invalidez permanente, podera ser 

acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatorio de internamento ou 

tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciaria, mediante pedido 

verbal ou escrito, pelos interessados, em formulario proprio da entidade fornecedora. 

§ 52 0 instituto medico legal da jurisdigao do acidente tambem quantificara as les5es 

fisicas ou psiquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo 

complementar, no prazo medio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais 

da tabela das condigoes gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrigoes e 

omissoes desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificagao international das 

doengas. 
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Art. 7° A indenizacao por pessoa vitimada por veiculo nao identificado, com seguradora 

nao identificada, seguro nao realizado ou vencido, sera paga nos mesmos valores, 

condicoes e prazos dos demais casos por um consorcio constituido, obrigatoriamente, 

por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. 

§ l a O consorcio de que trata este artigo podera haver regressivamente do proprietario 

do veiculo os valores que desembolsar, ficando o veiculo, desde logo, como garantia da 

obrigaeao, ainda que vinculada a contrato de alienacao fiduciaria, reserva de dominio, 

leasing ou qualquer outro. 

Art. 12 

§ l e O Conselho Nacional de Transito implantara e fiscalizara as medidas de sua 

competencia, garantidoras do nao licenciamento e nao licenciamento e nao circulacao de 

veiculos automotores de vias terrestres, em via publica ou fora dela, a descoberto do 

seguro previsto nesta lei. 

§ 2° Para efeito do paragrafo anterior, o Conselho Nacional de Transito expedira normas 

para o vencimento do seguro coincidir com o do IPVA, arquivando-se copia do bilhete 

ou apolice no prontuario respectivo, bem como fazer constar no registro de ocorrencias 

nome, qualificacao, endereco residencial e profissional completos do proprietario do 

veiculo, alem do nome da seguradora, numero e vencimento do bilhete ou apolice de 

seguro." 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 3 e Revogam-se as disposicoes em contrario. 

Brasilia, 13 dejulho de 1992; 171s da Independencia e 104e daRepublica. 

ANEXO C 
RESOLUCAO CNSP No 112, DE 2004. 

Disp5e sobre as Condicoes Tarifarias do Seguro Obrigatdrio de Danos 

Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre, ou por sua 

Carga, a Pessoas Transportadas ou nao - Seguro DPVAT. 
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A SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no 

uso da atribuieao que lhe confere o art. 34, inciso XI, do Decreto noa_98, de 18 de 

dezembro de 1998 na origem, e processo SUSEP no 15414.006437/98-11, de 10 de 

dezembro de 1998, torna publico que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP, em sessao ordinaria realizada em lo de outubro de 2004, com 

fulcro no disposto no art. 12 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com as 

alteracoes introduzidas pela Lei no 8.441, de 13 de julho de 1992, 

R E S O L V E U: 

Art. lo Dispor sobre a revisao das condicoes tarifarias do Seguro 

Obrigatorio de Danos Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre, ou 

por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou nao - Seguro DPVAT. 

Art. 2o Os premios tarifarios, por categorias, ficam estabelecidos em: 

Categoria Premio Tarifario (R$) 

1 53,06 

2 53,06 

3 426,62 

4 256,95 

9 96,00 

10 56,98 

Paragrafo unico. O Imposto sobre Operacoes Financeiras - IOF incidira 

sobre os premios tarifarios, na forma da legislacao especifica. 

Art. 3o As indenizagoes, por coberturas, ficam estabelecidas em: 

Cobertura Indenizacao (R$) 

Morte 10.300,00 

Invalidez permanente ate 10.300,00 

Despesas de assistencia medica e 

suplementares (DAMS) 
ate 2.000,00 

Art. 4o Permanece inalterado o caput do art. 3o da Resolugao CNSP no 35, 

de 15 de dezembro de 2000, que trata dos percentuais de repasse dos premios tarifarios 

arrecadados relativos as categorias 1, 2, 9 e 10, exceto no que diz respeito ao percentual 
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alocado ao SINCOR, que sera integralmente adicionado ao percentual correspondente a 
parceia de Premio Puro + IBNR. 

§ lo O valor a ser acumulado mensalmente, a titulo de Provisao de 

Sinistros Ocorridos e Nao Avisados - IBNR, para as categorias de que tratam o caput 

deste artigo, sera o equivalente a diferenca entre a parceia de 33,6482% sobre os premios 

tarifarios arrecadados e o somatorio dos sinistros efetivamente pagos. 
Folha 2 da Resolucao CNSP n„ 112/2004. 

§ 2o Se a diferenca a que se refere §lo deste artigo for negativa, o valor 

correspondente devera ser baixado da Provisao de Sinistros Ocorridos e Nao Avisados -

IBNR. 

Art. 5o Os percentuais de repasse dos premios tarifarios arrecadados, 

relativos as categorias 3 e 4, ficam estabelecidos em: 

Componentes Percentuais (%) 

SUS 45,0000 

DENATRAN 5,0000 

Despesas Gerais 12,0030 

Margem de Resultado 2,0000 

Corretagem 8,0000 

Premio puro + IBNR 27,9970 

§ lo O valor a ser acumulado mensalmente, a titulo de Provisao de 

Sinistros Ocorridos e Nao Avisados - IBNR, para as categorias de que trata o caput deste 

artigo, sera o equivalente a diferenca entre a parceia de 27,9970% sobre os premios 

tarifarios arrecadados e o somatorio dos sinistros efetivamente pagos. 

§ 2o Se a diferenca referida no §lo deste artigo for negativa, o valor 

correspondente devera ser baixado da Provisao de Sinistros Ocorridos e Nao Avisados -

IBNR. 

Art. 6o O montante da Provisao de Sinistros Ocorridos e Nao Avisados -

IBNR para todas as categorias do seguro DPVAT, constituido conforme disposto nesta 

Resolugao, devera ser capitalizado mensalmente a taxa de juros de 0,4867551% ao mes. 

Art. 7o Fica facultada a compensaeao de eventuais deficits na Provisao de 

Sinistros Ocorridos e Nao avisados - IBNR do convenio relativo as categorias 3 e 4, com 

o IBNR do convenio atinente as categorias 1,2, 9 e 10. 
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Paragrafo unico. Quando a Provisao de Sinistros Ocorridos e Nao 

Avisados - IBNR do convenio relativo as categorias 3 e 4 se tornar superavitaria, 

deverao ser repostas as quantias anteriormente movimentadas a titulo de compensacao, 

atualizadas a taxa de juros efetiva de 6% ao ano. 

Art. 8o Os sinistros relativos as categorias 3 e 4, ocorridos antes da data de 

inicio de vigencia desta Resolugao, sao de responsabilidade das sociedades seguradoras 

que emitiram os respectivos bilhetes de seguro. 

Art. 9o A SUSEP fica autorizada a baixar normas complementares 

necessarias a execugao das disposicoes desta Resolugao. 

Art. 10. Esta Resolugao entra em vigor em lo de Janeiro de 2005, 

revogando-se a Resolugao CNSP no 35, de 15 de dezembro de 2000, exceto o disposto 

no caput de seu art. 3o. 

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2004. 

RENE GARCIA JUNIOR 

Superintendente da Superintendencia de Seguros Privados 


