SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Rogério Carvalho

, DE 2019

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, em
decisão terminativa, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2018, do Senador Paulo Bauer, que “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 estabelecer que as
guias de pagamento do seguro obrigatório devem ser
disponibilizadas conjuntamente com as guias de
recolhimento do IPVA em um mesmo documento, físico
ou eletrônico”.

Relator: Senador ROGÉRIO CARVALHO

I – RELATÓRIO
Vem à apreciação desta Comissão, em caráter terminativo, o Projeto
de Lei do Senado (PLS) nº 130, de 2018, do Senador Paulo Bauer, que 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 estabelecer que as guias de
pagamento do seguro obrigatório devem ser disponibilizadas conjuntamente com
as guias de recolhimento do IPVA em um mesmo documento, físico ou eletrônico.
O art. 1º formaliza o objeto da pretendida lei, ao cogitar o acréscimo
de um § 5º ao art. 12 da Lei nº 6.194, de 1974, determinando que as guias de
pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de
vias terrestres (DPVAT) devem ser disponibilizadas conjuntamente com as guias
de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA), em um mesmo documento, físico ou eletrônico.
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PARECER Nº

A cláusula de vigência figura no art. 2º do projeto, estatuindo que a
lei porventura resultante da aprovação da matéria entrará em vigor 180 dias após
sua publicação oficial.
Na justificação, o autor observa que, “de acordo com a Lei 6.194, de
1974, e a Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) nº 332,
de 2015, o vencimento do seguro obrigatório DPVAT [...] deve coincidir com o
da cota única ou da primeira parcela do IPVA”, mas que, “no entanto, em alguns
Estados, as guias de pagamento [estariam] sendo emitidas separadamente”, o que
estaria levando muitos cidadãos a pagar exclusivamente o IPVA, esquecendo-se
de emitir a guia do DPVAT.
O proponente ressalta, ainda, que “o não pagamento do DPVAT pode
fazer com que, em caso de acidente, a seguradora negue indenização ao
proprietário inadimplente, com base em norma da Resolução nº 332, de 2015, do
CNSP”, e que, embora essa negativa possa ser discutida judicialmente, isso
implicará um indiscutível transtorno ao cidadão que tenha se tornado
inadimplente de modo involuntário, induzido a erro pelo simples fato de que a
correspondente guia de pagamento não foi disponibilizada conjuntamente com a
do IPVA.
O PLS nº 130, de 2018, foi distribuído exclusivamente a esta
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Ao projeto não foram oferecidas emendas no prazo regimental.
II – ANÁLISE
Quanto aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade,
nada há a opor ao PLS nº 130, de 2018, tendo em vista que i) compete
privativamente à União legislar sobre seguros, a teor do disposto no art. 22, inciso
VII, da Constituição Federal (CF); ii) cabe ao Congresso Nacional dispor sobre
todas as matérias de competência da União (CF, art. 48, caput e inciso XIII); iii)
os termos da proposição não importam em violação de cláusula pétrea; e iv) não
há vício de iniciativa, nos termos do art. 61 da Carta Magna.
No que concerne à juridicidade, o projeto se afigura correto,
porquanto i) o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos (normatização
via edição de lei) é o adequado; ii) a matéria nele vertida inova o ordenamento
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Nos termos do art. 99, inciso III, do Regimento Interno desta Casa,
cabe à Comissão de Assuntos Econômicos opinar sobre as matérias relacionadas
a seguros, o que fundamenta o atendimento desse aspecto da regimentalidade pela
análise da proposição a que ora procedemos.
O PLS nº 130, de 2018, é digno de nota, pois a situação que se busca
resolver de fato merece a atenção do legislador.
Com as alterações que lhe foram promovidas pela Lei nº 8.441, de
13 de julho de 1992, passou a prever a Lei nº 6.194, de 1974, no § 2º de seu art.
12, que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) deveria expedir normas
para o vencimento do seguro coincidir com o do IPVA.
Mas, porque o DPVAT apresenta caráter de seguro (ainda que,
quanto a isso, haja certa controvérsia, pois, para alguns juristas, sua natureza seria,
em verdade, parafiscal), foi o CNSP que acabou cumprindo essa determinação
legal, ao editar a Resolução nº 332, de 9 de dezembro de 2015 (que dispõe sobre
os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio,
condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por sua
Carga, a Pessoas Transportadas ou não – Seguro DPVAT), cujo art. 24
determina, categoricamente, que a data de vencimento para pagamento do prêmio
do Seguro DPVAT em cota única coincida com a data do vencimento da cota
única do IPVA.
Não obstante essa coincidência de datas de vencimento ser já hoje
cogente, como bem observou o proponente, a emissão em separado das
respectivas guias de pagamento tem, ao fim e ao cabo, induzido muitos
proprietários de veículos automotores ao erro, fazendo com que se tornem
inadimplentes com o DPVAT. Diante disso, só nos resta emprestar nosso
veemente apoio à iniciativa de tornar obrigatória a emissão conjunta das referidas
guias, conforme consubstanciado nesta proposição.
Quanto à técnica legislativa empregada na elaboração do PLS nº 130,
de 2018, detectamos uma única impropriedade. Não se atendeu adequadamente
ao comando do art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 1998, pois a ementa do
Senado Federal, Anexo II, Ala Teotônio Vilela, Gabinete 12
Cep 70165-900 - Brasília - DF

SF/19107.16574-46

jurídico; iii) possui o atributo da generalidade; iv) é consentâneo com os
princípios gerais do Direito; e v) se afigura dotado de potencial coercitividade.

projeto atenta contra a concisão, ao transcrever desnecessariamente a ementa da
lei que se pretende alterar, motivo por que propomos uma simples emenda de
redação.
III – VOTO
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 130, de 2018, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº

- CAE (DE REDAÇÃO)

Dê-se a seguinte redação à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2018:
“Acrescenta § 5º ao art. 2º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, para
estabelecer que as guias de pagamento do seguro obrigatório devem ser
disponibilizadas conjuntamente com as guias de recolhimento do IPVA em um
mesmo documento, físico ou eletrônico.”

Sala da Comissão,
, Presidente

, Relator
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