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PROJETO DE LEt N. 531/2019

PROPONENTE: DEPUTADA JOANA DARC

RELATOR: DEPUTADO DELEGADO PÉRICLES

DISPöE sobre os planos privados de

assistência à saúde animal.

PARECER

I. RELATORIO

No dia L3 de agosto de 20L9, a eminente Deputada Joana Darc apresentou

o Projeto de Lei de ne, 53I/20!9, que regulamenta os contratos que versam sobre

planos privados de assistência à saúde animal, no âmbito deste Estado-membro.

A justificativa do referido projeto encontra-se anexa.

A proposição foi incluída em pauta, não tendo recebido emendas.

Seguindo o Processo Legislativo, os autos foram encaminhados a esta

Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise de seus aspectos

constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto no Art. 27, inciso l, alínea "a"

c/c Art. !27,|Ie, inciso lll, do Regimento lnternol.

É o breve relatório. Passo a opinar.

il - FUNDAMENTAçAO

A proposta da ilustre Deputada Joana Darc objetiva disciplinar os planos

privados de assistência à saúde animal, no âmbito do Estado do Amazonas.

A propositura em exame condiciona o funcionamento das operadoras de

planos de assistência à saúde animal ao prévio registro no Conselho Regional de

Medicina Veterinária deste Estado-membro. Para tanto, as operadoras deverão

apresentar: (l) contrato de plano de saúde animal, com suas modalidades e variações;

(ll) contrato de credenciamento das pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços

médicos veterinários; (lll) relação de todos os procedimentos à disposição dos

t Arl. 27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos firmados no art, 26 deste

Regimento, nos limites estabelecidos na Constituição Estadual, com as seguintes denominações e

abrangências temáticas: l- Comissão de Constituição, Justiça e Redação: a) aspecto constitucional,
legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Assembleia e

de matérias que lhe sejam encaminhadas.
Art, 127. (...) Sfs A proposição é despachada às comissões pelo Presidente da Assembleia, obedecendo

aos seguintes procedimentos: (...) lll - distribuição da matéria às comissões permanentes, iniciando a

análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que efetua o exame de admissibilidade
jurídica e legislativa, salvo exceções contidas neste Regimento.
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usuários; (lV) documento discriminando os valores de adesão e de

diferentes categorias do plano de saúde; (V) demonstração da

atendimento e (Vl) da viabilidade econômico-financeira dos planos.

mensal

capacidad e

Ainda nos termos da proposição, fica vedada a exclusão de cobertura às

doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos planos após seis meses de

vigência do instrumento contratual, cabendo à operadora o ônus da prova e da

demonstração do conhecimento prévio do consumidor.

Consoante Justificação, a Autora destaca a necessidade de assegurar o

adequado funcionamento das empresas que operam planos de assistência à saúde

animal, garantindo o atendimento e cobertura assistencial de ocorrências veterinárias

previstas nos referidos contratos de seguro, que vêm ganhando cada vez mais

popularidade, devido à escassez de hospitais veterinários públicos e ao alto valor de

procedimentos particu lares.

É inegável o conteúdo meritório desta proposição, que busca garantir a

saúde e integridade física e psicológica de animais, principalmente os domésticos, que

hoje são considerados verdadeiros membros da família de seus tutores.

Por óbvio, o crescente cuidado com os animais de estimação se reflete

também em maior preocupação com sua saúde e bem-estar.

Contudo, após detida análise dos autos, vislumbra-se que o projeto em

comento encontra obstáculos para seu devido prosseguimento, senão vejamos.

A proposição em análise, ao disciplinar os planos privados de assistência à

saúde animal, acabou por invadir a competência privativa da União para legislar sobre

relações contratuais, tema este inserido dentro da matéria de direito civil, nos termos

do art. 22, inciso l, da Constituição da República2.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em caso de natureza

semelhante, guardada as proporções do caso, quando do julgamento da ADI n, 4.701,,

que declarou inconstitucional Lei Estadual do Estado de Pernambuco (Lei n.14.464, de

07.It.20LI), que determinava prazos máximos para autorização de exames, a serem

cumpridos pelas empresas de planos de saúde, verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA

pRAZos vÁxllvtos, sEGUNDo A FAtxA rrÁnlR Dos usuÁRlos, PARA

A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE

SAÚDE. L. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os

' Arl.22. Compete privativamente à União leeislar sobre:
l- direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do

trabalho;
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associados da requerente estão unidos pela comunhão de

em relação a um objeto específico (prestação do serviço

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

seia, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa

do consumidor ICF/88. art. 24. V e Vlll) não autoriza os Estados-

membros a editarem normas acerca de relaçöes contratuais, uma

vez que essa atribuição está inserida na competência da União

Federal oara lesislar sobre direito civil (CFl88, art.22,l). 3. Os arts.

22, Vll e 21, Vlll, da Constituicão Federal atribuem à União

competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações

relacionadas a essa matéria. Tais previsöes alcancam os planos de

saúde. tendo em vista a sua í ma afinidade com a lóeica dos

contratos de seguro, notadamente por conta do componente

atuarial.4. Procedência do pedido. (ADl 4701, Relator(a): Min.

ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13108/2014,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-L63 DTVULG 22-08-20t4 PUBLTC 25-08-

20t4)

Ainda nos autos da ADI n. 4.701,, manifestou-se o Ministro Roberto

Barroso, com o brilhantismo que sempre lhe marcou os votos:

"Por mais descentralizadas que sejam, as federações têm em

comum o caráter nacional do mercado, não havendo barreiras

domésticas à circulação de bens e serviços, Por isso mesmo, a

regulação econômica em sentido estrito é confiada ao ente central:

sendo a única entidade federativa com abrangência territorial para

alcançar todo o mercado nacional, ele é o único que pode planejar,

absorver e distribuir todos os efeitos da regulação.

Em suma: a lei impugnada é inconstitucional, seja porque

dispöe sobre obrigações contratuais privadas, seja porque a

regulação dos planos de saúde, em particular, está incluída na

competência privativa da União".

No mesmo sentido, segue outra jurisprudência do Guardião da

Constituição, acerca da inconstitucionalidade de leis estaduais que regulamentam

obrigações relativas a serviços de assistência médica/hospitalar, regidos por contratos

de natureza privada:

Ação direta de inconstitucionalidade.2. Lei estadual que regula

obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar

regidos por contratos de natureza privada, universalizando a

cobertura de doenças (Lei no 71.446/1,997, do Estado de

Pernambuco). 3. Vício formal. 4. Competência privativa da União
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para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de s

CF, art. 22, I e Vll). 5. Precedente: ADI no 1.595-MC/SP, Rel. Min
Nelson Jobim, DJ de L9,12.2002, Pleno, maioria.6. ACão direta de

inconstitucionalidade julgada procedente." (ADl t.646lpE, Rel. Min.
Gilmar Mendes)

Assim, como indicam os precedentes, é da União a competência para

regular o mercado de planos de saúde, o que inclui não apenas a normatização da

matéria (CF/88, arl.22, Vll)3, mas também toda a fiscalização do setor (CF/8S, art.21.,
vilt)4.

Nessa linha de intelecção, citam-se a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), ambos atuando como
órgãos reguladores de seguros privados, além do Decreto-Lei n. 73, de 2L de
novembro de 1"966, que regula as operações de seguros privados, e a Seção I do
Capítulo XV do Código Civil brasileiro, que traz todas as disposições gerais acerca de

contratos de seguro, o que apenas ratifica o entendimento aqui exposto, vez que se

tratam de orgãos e normas jurídicas de nível federal, criados e editados pela União, no

exercício de sua competência legislativa exclusiva.

Por derradeiro, impende rememorar que já se encontra em tramitação,
junto à Câmara dos Deputados, projeto de lei de idêntico teor, qual seja, o Projeto de

Lei de n.2.888/21L9s, de autoria do Deputado Franco Cartafina.

Salienta-se que o Projeto supramencionado já recebeu Parecer favorável
pela Comissão de Defesa do Consumidor, que encaminhou a propositura à Comissão

de Comissão de Desenvolvimento Econômico, lndústria, Comércio e Serviço (CDEICS),

onde atualmente se encontra.

Desta feita, salvo melhor juízo, entende-se que este Estado-membro

carece de competência legislativa para dispor sobre a regulamentação de planos

privados de assistência à saúde animal, cuidando-se, portanto, de proposição eivada

de inconstitucionalidade formal, vez que o Legislativo Estadual busca legislar sobre

matéria que se insere na competência privativa da União, desrespeitando o previsto

no art. 22,1 e Vll, da Lei Maior.

t Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre:
Vll - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;
a Art. 21, Compete à União:
Vlll - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operaçöes de natureza financeira,
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;
t cÂvRRR Dos DEpurADos. Disponível em: <
https://www.camara.leg.brlproposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2203390>. Acesso em 28

de outubro de 2019,



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR

ilt- coNclusÃo

Diante do exposto, havendo óbice de ordem constitucional, MANIFESTO
VOTO DESFAVORÁVE I a aprovação do projeto de Lei n.531,/2019.

É o parecer.

Mana de utubro de 2019

PUTA ELEGADO PÉRICLES

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Relator


