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Dispõe sobre a afixação de aviso referente ao
recebimento da indenização do seguro contra
Danos  Pessoais  Causados  por  Veículos
Automotores de Vias Terrestres – Seguro Dpvat,
nos hospitais públicos e privados conveniados
ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato
Grosso, e dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art.1º – Ficam os hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato
Grosso, obrigados a afixar aviso para informar ao público sobre o direito de recebimento da indenização do
seguro contra Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – Dpvat, nos termos
da Lei Federal nº 6.194, de 1974.

Parágrafo único – O aviso de que trata o art. 1º deverá constar em cartazes afixados em locais de fácil
localização e visualização, com a informação de que não há a necessidade de intermediários para requerer a
indenização do seguro Dpvat, e a documentação necessária para efetivar o pagamento.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Projeto de Lei, que tem por fim, obrigar os hospitais
públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso, a afixar aviso para
informar ao público sobre o direito de recebimento da indenização do seguro contra Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – Dpvat, nos termos da Lei Federal nº 6.194, de
1974.

 

O homem possui direitos que muitas vezes fogem ao seu conhecimento. Prova disso é que todos pagamos o
Seguro Obrigatório DPVAT e poucos sabem qual sua utilidade, haja vista que é muito baixo o índice de
solicitações em comparação com o número de sinistros. Algumas pessoas sequer imaginam que o DPVAT, é
destinado a amparar as vítimas dos acidentes de trânsito em todo o território nacional.

 

A Lei Federal nº 6.194, de 1974, dispõe sobre o seguro contra Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, com a finalidade de
amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional.

 

O fato é que, devido à quase inexistente informação sobre o assunto, muitos acabam arcando com despesas
pessoais decorrentes de sinistros automobilísticos, muitas vezes sem poderem dispor da quantia, por puro
desconhecimento. Apenas cerca de 8% das pessoas envolvidas nos acidentes com vítima, e que teriam
direito a receber o valor do seguro, dão entrada na documentação. É uma verdadeira fortuna que é
arrecadada e acumulada; foi até necessária a criação de um “fundo de provisão para indenizações futuras”.
Segundo dados oficiais da Federação Nacional de Seguradoras (FENASEG), que administra o convênio
DPVAT, o seguro arrecada mais de R$ 1 bilhão por ano, em todo o Brasil. 

 

E para solicitar a indenização do Dpvat, basta a vítima de lesões ou parentes de vítimas fatais dirigirem-se a
uma seguradora conveniada, sendo desnecessária a intervenção ou contratação do serviço de terceiros,
como despachantes ou advogados. O pagamento da indenização é feito mediante comprovação do acidente
e dos danos pessoais decorrentes do mesmo, não importando de quem seja a culpa. Os pedidos de
indenização do DPVAT devem ser feitos por meio das seguradoras do mercado. Basta que o interessado
escolha a seguradora de sua preferência e apresente a seguinte documentação:

No Caso de Morte: certidão de ocorrência policial sobre o acidente (B.O.); certidão de óbito; comprovação
da qualidade de beneficiário.

No Caso de Invalidez Permanente: certidão de ocorrência policial sobre o acidente (B.O.); relatório médico,
atestando o tipo e grau definitivo de invalidez.

No Caso de Despesas Médicas e Suplementares: certidão de ocorrência policial sobre o acidente (B.O.);
comprovação dos gastos médicos, hospitalares ou ambulatoriais (recibos); relatório médico, discriminando o
tratamento e alta definitiva.

 

Além disso, ainda há a problemática da intervenção de terceiros, pois, conforme se verifica nos dados
cadastrados pelo Procon, diversos são os casos de pessoas que se sentem lesadas em razão da abordagem
de despachantes ou advogados, que procuram os acidentados ou seus familiares em um momento de
grande tensão, a fim de realizar o pedido de indenização pelo Dpvat.



 

Dessa forma, visando a garantia dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e o direito do
segurado, é que se pugna pelo acolhimento deste projeto de lei transformando-o em norma jurídica,
valendo-se, para tanto, do apoio dos demais parlamentares para tal objetivo.
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