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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO - JURÍDICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 03/2018 

 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR HÉRCULES 

 

EMENTA: “Institui a Política Estadual de Créditos para Cooperativas e Associações 

especializadas em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em programas de 

coleta seletiva, em todos os estágios necessários para que cheguem desonerados às 

indústrias de reciclagem”. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 03/2018, de autoria do Deputado Estadual Doutor 

Hércules, que “Institui a Política Estadual de Créditos para Cooperativas e Associações 

especializadas em reciclagem de materiais obtidos no lixo ou em programas de coleta 

seletiva, em todos os estágios necessários para que cheguem desonerados às 

indústrias de reciclagem”. 

 

 

A iniciativa foi protocolizada no dia 05/01/2018, seguiu sua regular 

tramitação, lida no expediente da sessão ordinária do dia 06/02/2018 e, até a 

presente data não há indícios nos autos se houve publicação no Diário do Poder 

Legislativo. 
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Nesta oportunidade, o Projeto de Lei veio a esta Procuradoria para exame e 

parecer técnico - jurídico, na forma do disposto no art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução n° 2.700/09). 

 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Projeto de Lei n° 13/2018, de autoria do Deputado Sandro Locutor, dispõe sobre a 

proibição de estipulação da data de início de vigência posterior à da assinatura do 

contrato de plano de saúde. 

 

 

Em sua justificativa (fls. 03/04), o Parlamentar alega que: 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, em seu 

artigo 6º, constituir a saúde direito social fundamental, conceito este 

que, na definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, engloba 

o estado de completo bem estar físico, mental e social das pessoas, 

envolvendo o tratamento de moléstias, medidas de prevenção, dentre 

outras políticas públicas. Na qualidade de direito constitucional 

fundamental de segunda dimensão, preceitua o artigo 196, que a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Com 

efeito, o art. 197 ainda dispõe que se caracteriza como de relevância 

pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 

dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 

controle. A Lei n.º 8.078/1990, que instituiu o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, ao dispor em seu artigo 4º sobre os objetivos da 

Política Nacional das Relações de Consumo, elenca a obrigatoriedade 

Identificador: 34003600360036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 03/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

3 

 

de atendimento e do respeito à dignidade, saúde e segurança dos 

consumidores. A proteção prevista na norma consumerista é expressa 

ao taxar de nulas as cláusulas contratuais consideradas abusivas, 

conforme se constata da redação do artigo 51 e seus vários incisos, 

que exemplificam algumas hipóteses de abusividade. Em que pese 

tais premissas, é comum que Empresas Administradoras de Benefícios 

de Planos de Saúde estipulem, em seus contratos de adesão, o início 

da vigência do benefício para data posterior à da assinatura do 

contrato, fazendo com que, por vezes, o consumidor chegue a pagar 

até dois meses de mensalidade sem estar devidamente assegurado, 

em notória burla à legislação vigente. Não bastassem as justificativas 

acima explanadas, cumpre trazer a tona recente enunciado do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, publicado em 20 de novembro 

de 2017, que regula o assunto: Súmula 597: A cláusula contratual de 

plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de 

assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas 

contado da data da contratação. Percebe-se, pois, que toda e 

qualquer cláusula que estabelece prazo de carência deve ser afastada 

em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois 

o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. A Lei 

9.656/98 que regula os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, prevê em seu art. 12 a possibilidade de estipulação contratual 

de prazo de carência, todavia o inciso V, alínea "c", do mesmo 

dispositivo estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para 

cobertura dos casos de urgência e emergência. Cumpre ressaltar, 

outrossim que a Resolução Normativa - Nº 196/2009 da ANS que 

dispõe sobre as empresas Administradoras de Benefícios, preconiza, 

em seu art. 7º, a proibição de imposição de barreiras assistenciais, 

capazes de obstaculizar o acesso do beneficiário às coberturas 

previstas em lei ou em contrato. 

 

Apesar de meritória a iniciativa do Deputado Legislador, o Projeto de Lei invade a 

competência privativa da União para legislar sobre proteção à saúde e direito civil e 

comercial, contrariando o que preconiza os Art. 22 e 24 da Carta da República.  
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Ademais a matéria já esta regulamentada pelas Leis Federais nº 9.656/1998 e nº 

9.961/2000, a saber: 

 

Art. 1º (...) 

 

§ 1o  Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e 

contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de 

riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras 

características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, 

tais como:  

 

a) custeio de despesas; 

                       

                               c) reembolso de despesas;  

 

e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para    a 

cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo 

consumidor; 

 

A propositura em apreço impõe obrigações às operadoras de plano de saúde 

invadindo o que determina a Lei nº 9.961/2000, que versa também sobre Agencia 

Nacional da Saúde Suplementar (ANS), sustentando a existência de inconstitucionalidade 

material em decorrência da impossibilidade da punição imposta aos fornecedores de 

planos de saúde.    

 

Art. 3º A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, 

inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo 

para o desenvolvimento das ações de saúde no País. 

 

Art. 4º Compete à ANS:  
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II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados 

na atividade das operadoras; 

XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos 

privados de assistência à saúde, de acordo com parâmetros e diretrizes gerais 

fixados conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e da Saúde; 

XXIII - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à 

saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento; 

XXVII - fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da 

legislação referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à 

prestação de serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar; 

XXXIII - instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras; 

 

Desta forma, vale mencionar a inconstitucionalidade da Lei Pernambucana nº 

14.464/2011, (ADI nº 4701) onde o Ministro Luiz Roberto Barroso relator, afirmou que 

embora a Jurisprudência do STF excepcione as hipóteses em que esteja envolvido a 

matéria referente a Direito do Consumidor, a Lei questionada que versa sobre planos de 

saúde, interferem em matéria contratual, relacionada a Direto Civil, e ainda relativa a 

seguros, ambas de competência exclusiva da União: 

 

13/08/2014 PLENÁRIO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.701 

PERNAMBUCO RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO REQTE.(S) :UNIDAS - UNIÃO 

NACIONAL DAS INSTITUICÕES DE AUTOGESTÃO E M SAÚDE. ADV.( A / S ) : JOSÉ 

LUIZ TORO DA SILVA ADV.( A / S ) : VÂNIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA 

INTDO.( A / S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO INTDO.( A / S ) : 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Ementa: AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, 

SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES 

PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se caracterizado o 

direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão 

de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de 

assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento 

caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a 

excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da 

ação. 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em 

matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os 

Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez 
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que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar 

sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição 

Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as 

operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de 

saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de 

seguro, notadamente por conta do componente atuarial. Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser 

acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob 

o número 6530068. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 

de 12Ementa e Acórdão ADI 4701 / PE 4. Procedência do pedido. A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski (Vice-

Presidente no exercício da Presidência), na conformidade da ata de julgamento e 

das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar procedente a ação 

direta, nos termos do voto do relator. Ausente, neste julgamento, o Ministro Dias 

Toffoli. Brasília, 13 de agosto de 2014. MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - 

RELATOR 

 

 

Nota-se que a matéria em foco não deve prosperar, pois vence um juízo de 

constitucionalidade formal e material, tornando-se indispensável qualquer outra análise, 

uma vez que se trata de ato normativo contrario à Constituição Estadual e Federal, 

consoante entendimento consolidado em matéria assemelhada acima mencionada. 

   

Assim, não resta duvida que a competência legal para tratar do assunto é a 

Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em decorrência da impossibilidade da 

aplicação das obrigações impostas no Projeto de Lei de nº 13/2018, consoante o que 

dispõe Art.22, I, VII da Constituição Federal, ficando prejudicado qualquer exame 

atinente à proposição, consoante o vicio insanável de inconstitucionalidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Desta forma, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n° 03/2018, de 

autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules, por conter vicio de inconstitucionalidade 

formal e material, tendo em vista que se trata de matéria de assunto alheio à 

competência da Assembleia Legislativa. 

 

É como entendemos e opinamos. 

 

Assembleia Legislativa, 21 de fevereiro de 2018.  

 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora 
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