
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 08/2021 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

PROCURADORIA GERAL 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Avenida Américo Buaiz - nº. 205 - Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3724 / 3725 – Fax: (27) 3382-3723 – Website: www.al.es.gov.br 

PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 08/2021 

Autor (a): Deputado Estadual Vandinho Leite 

Assunto: Inclui a obrigatoriedade de cobertura da vacina contra a Covid-19 pelos 

planos e seguros privados de assistência à saúde no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 08/2021, de autoria do Deputado Estadual 

Vandinho Leite, que tem por finalidade incluir a obrigatoriedade de cobertura da 

vacina contra a Covid-19 pelos planos e seguros privados de assistência à saúde no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos (minuta após ajustes 

sugeridos pela Diretoria de Redação): 

Art. 1º Esta Lei inclui a obrigatoriedade de cobertura da vacina contra a 
COVID-19 pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, 
imediatamente, de forma não onerosa, aos seus usuários.  
§ 1º Não poderá ser imposta qualquer cobrança de prestação financeira 
imediata ao seus associados, consumidores e/ou dependentes, sendo o valor 
da vacina contra a COVID-19 diluída na composição de custos das 
mensalidades, na forma da Lei Federal nº 9.656, de 03 de junho de 1998.  
§ 2º Também será reembolsável aos usuários o valor desembolsado, nos 
limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, 
titular ou dependente, com a aquisição da vacina contra a COVID-19, quando 
não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou 
credenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de 
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega à operadora da 
documentação adequada.  
§ 3º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da 
coletividade, a redução de mortes pela COVID-19, a redução de internações 
nas redes privadas de saúde em decorrência de complicação no tratamento 
da pandemia da COVID-19.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Em sua justificativa, o autor argumenta que o objetivo do presente 

projeto de lei é salvar vidas, desonerar os cofres estatais, universalizar a distribuição 

de vacinas em diversas frentes. 

A matéria foi protocolada no dia 18.01.2021 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 03.02.2021. Não consta, nos autos, até o presente momento, 

evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria 

de Redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 10.02.2021. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 08/2021 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

2.1. Constitucionalidade Formal e material 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 
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se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva incluir a obrigatoriedade de cobertura 

da vacina contra a Covid-19 pelos planos e seguros privados de assistência à saúde 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ou seja, possui a finalidade imediata de 

proteção ao consumidor, em matéria relativa a contratos privados de serviços de 

saúde. 

Com o entendimento de que o tema predominante refere-se a direito do 

consumidor, tem-se que a CRFB/1988, em seu art. 24, V, estabelece a competência 

legislativa concorrente para tratar da matéria. In verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
(...) 
V - produção e consumo; 
(...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão 
a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 
 

Nesse caso, a competência estadual é suplementar, cabendo à União a 

edição de normas gerais. Ou seja, sempre que a União já tiver editado norma geral a 

respeito do tema, aos Estados só resta a sua suplementação para atender às 

 
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
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peculiaridades regionais ou o preenchimento de lacunas existentes na norma 

federal.  

Em relação ao tema consumidor, a norma geral de que trata o assunto é o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078/1990 - CDC).  

Em relação aos planos privados de assistência à saúde, a principal norma 

geral que regulamenta a matéria é a Lei no. 9.659/1998, que dispõe sobre os planos 

e seguros privados de assistência à saúde. Esta lei federal estabelece, em seu art. 

serviços privados de saúde, que em seu art. 12 e 17A, assim dispõe: 

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos 
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas 
segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas 
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-
referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 
mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
(...) 
I - quando incluir atendimento ambulatorial: 
        a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em 
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina; 
        b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e 
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico 
assistente; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
        c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso 
oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento e adjuvantes;                          (Incluído 
pela Lei nº 12.880, de 2013)    
II - quando incluir internação hospitalar: 
        a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de 
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e 
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, 
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;                    
     (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
        b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia 
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e 
quantidade, a critério do médico assistente;                       
     (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
        c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, 
serviços gerais de enfermagem e alimentação; 
        d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o 
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, 
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, 
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme 
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o 
período de internação hospitalar;                            (Redação dada 
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
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        e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais 
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente 
necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites 
de abrangência geográfica previstos no contrato, em território 
brasileiro; e                       (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
        f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de 
pacientes menores de dezoito anos; 
       g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e 
domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para 
tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos 
cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência 
prestada em âmbito de internação hospitalar;                         (Incluído 
pela Lei nº 12.880, de 2013)      (Vigência) 
 
(...) 
 
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I 
e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, 
das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, 
em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a 
utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou 
referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços 
de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 
produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da 
documentação adequada; (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 
 
 
Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde 
no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas 
físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como 
contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por 
contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador 
de serviço. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
§ 1º São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de 
saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os 
estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que 
prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a 
que aludem os arts. 1º e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados 
de assistência à saúde. (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
§ 2º O contrato de que trata o caput deve estabelecer com 
clareza as condições para a sua execução, expressas em 
cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem: 
(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os 
serviços contratados; (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da 
forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e 
procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços 
prestados; (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-
assistenciais que necessitem de autorização administrativa da 
operadora; (Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014) 
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Como se nota, a lei federal estabelece as exigências mínimas que 

devem ser de cobertura obrigatória. Estabelece ainda, que as condições do plano 

devem estar previstas em contrato. Não cabe, portanto, à lei estadual estabelecer 

normas que fogem a esse escopo. 

Assim, constata-se que a União já estabeleceu normas gerais a respeito 

dos assuntos abordados pela presente proposição, dentro da competência que lhe foi 

atribuída pelo § 1º. do art. 24 da CRFB/1988. A matéria da presente proposição não 

suplementa nem preenche os vazios da norma federal vigente, no que seria o campo 

de competência estadual estabelecido pelo §2º. do art. 24 da Constituição Federal. 

Por essa razão, tem-se que a matéria do Projeto de Lei no. 08/2021 é formalmente 

inconstitucional. 

Nesse sentido, a jurisprudência do STF é firme no sentido de observar 

que a competência estadual é suplementar e objetiva o preenchimento de lacunas, 

verbis: 

A Constituição do Brasil contemplou a técnica da competência 
legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o 
Distrito Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros especificá-las. É inconstitucional lei estadual 
que amplia definição estabelecida por texto federal, em matéria 
de competência concorrente. [ADI 1.245, rel. min. Eros Grau, j. 6-4-
2005, P, DJ de 26-8-2005.] 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 14.861/05, DO 
ESTADO DO PARANÁ. INFORMAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DE 
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS EM ALIMENTOS 
E INGREDIENTES ALIMENTARES DESTINADOS AO CONSUMO 
HUMANO E ANIMAL. LEI FEDERAL 11.105/05 E DECRETOS 
4.680/03 E 5.591/05. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
CONCORRENTE PARA DISPOR SOBRE PRODUÇÃO, CONSUMO 
E PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. ART. 24, V E XII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTABELECIMENTO DE NORMAS 
GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS 
ESTADOS. 1. Preliminar de ofensa reflexa afastada, uma vez que a 
despeito da constatação, pelo Tribunal, da existência de normas 
federais tratando da mesma temática, está o exame na ação adstrito 
à eventual e direta ofensa, pela lei atacada, das regras constitucionais 
de repartição da competência legislativa. Precedente: ADI 2.535-MC, 
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 21.11.03. 2. Seja dispondo sobre 
consumo (CF, art. 24, V), seja sobre proteção e defesa da saúde (CF, 
art. 24, XII), busca o Diploma estadual impugnado inaugurar 
regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação 
federal vigente. 3. Ocorrência de substituição - e não suplementação - 
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das regras que cuidam das exigências, procedimentos e penalidades 
relativos à rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma 
estadual que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente. 
Extrapolação, pelo legislador estadual, da autorização 
constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso 
verificadas na legislação federal. Precedente: ADI 3.035, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ 14.10.05. 4. Declaração de inconstitucionalidade 
consequencial ou por arrastamento de decreto regulamentar 
superveniente em razão da relação de dependência entre sua 
validade e a legitimidade constitucional da lei objeto da ação. 
Precedentes: ADI 437-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.02.93 e 
ADI 173-MC, rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.04.90. 5. Ação direta cujo 
pedido formulado se julga procedente. (ADI 3645 PR, Relator: Ellen 
Gracie. Julgamento: 31/05/2006. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. 
Publicação: DJ 01-09-2006 PP-00016 EMENT VOL-02245-02 PP-
00371LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 75-91) 

 
Lei 3.706/2006, do Distrito Federal, que dispõe sobre “a afixação de 
tabela relativa a taxas de juros e de rendimentos de aplicações 
financeiras pelas instituições bancárias e de crédito”. Usurpação da 
competência privativa da União para fixar normas gerais relativas às 
relações de consumo (CF, art. 24, V, § 1º). [ADI 3.668, rel. min. 
Gilmar Mendes, j. 17-9-2007, P, DJ de 19-12-2007.] 

 
“Se é certo, de um lado, que, nas hipóteses referidas no art. 24 da 
Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que 
lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para, assim, 
invadir, de modo inconstitucional, a esfera de competência normativa 
dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o Estado-
membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis 
nacionais (como a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, 
consubstanciada na LC 80/1994), não pode ultrapassar os limites 
da competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o 
diploma legislativo estadual incidirá, diretamente, no vício da 
inconstitucionalidade. A edição, por determinado Estado-membro, 
de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente 
veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal ofende, de 
modo direto, o texto da Carta Política.” [ADI 2.903, rel. min. Celso de 
Mello, j. 1º-12-2005, P, DJE de 19-9-2008.] 

 

Portanto, em que pese a nobre intenção do autor, conclui-se que não 

pode o Estado do Espírito Santo exercer competência legislativa para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no. 08/2021, sob pena de incorrer em vício insanável 

de inconstitucionalidade formal, por invasão de competência legislativa privativa da 

União para editar normas gerais sobre a matéria, decorrente do art. 24, XIV e § 1º da 

CF/1988. 
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Dito de outro modo, a matéria do Projeto de Lei no. 08/2021 já foi regulada 

pela União, de forma que a presente proposição não preenche lacunas das normas 

federais; apenas traz matéria com caráter de norma geral, que já foram positivadas 

em nosso ordenamento jurídico federal. 

Noutro giro, menciona-se ainda que a exigência seria inexequível pelos 

planos de saúde, pois, como se sabe, no mundo todo a demanda por vacinas está 

maior do que a capacidade de produção das indústrias, e que os fornecedores de 

vacina estão priorizando o fornecimento aos governos, sem qualquer abertura, neste 

momento, para fornecimento a instituições privadas. Dessa forma, os planos de 

saúde não possuem sequer acesso a vacinas para oferecer a seus clientes, caso a 

sua cobertura fosse obrigatória. 

Dado que não existe produção mundial de vacinas suficiente para cobrir a 

demanda global atualmente, discute-se, ainda, que o fornecimento de vacinas a 

instituições privadas seria antiético e reprovável, pois seria uma forma de privilegiar 

um certo grupo (dos consumidores capixabas que possuem planos de saúde), ainda 

que neste grupo existam indivíduos menos vulneráveis à Covid19 e, portanto, não 

prioritário dentro do plano nacional de vacinação. Nesse sentido, a proposição 

mostra-se materialmente inconstitucional, por afronta ao princípio constitucional da 

igualdade (art. 5º., caput da CRFB/1988). 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a inconstitucionalidade da 

proposição. Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da proposição, nos 

termos do parágrafo único do art. 16 do Ato da Mesa no. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL e 

MATERIAL do Projeto de Lei no. 08/2021, de autoria do Exmo. Deputado Estadual 

Vandinho Leite, por invasão de competência legislativa privativa da União para 

legislar sobre normas gerais relacionadas à matéria, decorrente do art. 24, XIV § 1º 
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da CF/1988, e por afronta ao princípio constitucional da igualdade (art. 5º., caput da 

CRFB/1988). 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2021. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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