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Em julgamento realizado em 07/02/2018
1
, o 

Plenário do STF declarou a constitucionalidade de lei 

do Estado do Mato Grosso do Sul, que obriga 

operadoras de planos de saúde locais, em caso de 

recusa no custeio de assistência ou procedimento 

médico, a fornecer ao consumidor as informações com 

o motivo expresso da negativa.  

A constitucionalidade da referida lei foi 

questionada pela União Nacional das Instituições de 

Autogestão em Saúde (Unidas), sob o argumento de 

que trataria sobre direito civil, comercial e política de 

seguros, matérias de competência privativa da União, 

nos termos do art. 22, I e VII, da CF/88.  

De acordo com a relatora, Ministra Carmem 

Lúcia: “A entrega do documento informativo, expondo 

as razões pelos quais um determinado tratamento ou 

procedimento foi negado, não amplia o rol de 

obrigações contratuais entre a operadora e o usuário. 

Pelo contrário, o que se tem é apenas uma transparência 

maior para cumprimento dos termos legislados”. Em 

outras palavras, as operadoras de planos de saúde já 

tinham esse dever de transparência por força do Código 

de Defesa do Consumidor – norma geral federal sobre o 

tema –, e a lei local apenas explicitou o comando. 

NOVO PRECEDENTE EM MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: 

CONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE CRIA OBRIGAÇÕES PARA PLANOS DE SAÚDE 

O precedente vai ao encontro de tendência 

recentemente manifestada pela Corte Superior, no 

sentido de prestigiar, como regra geral, as iniciativas 

legislativas regionais e locais, a menos que ofendam 

norma expressa e inequívoca da Constituição de 1988. 

No mesmo sentido, o STF vem adotando o abandono de 

leituras excessivamente inflacionadas das competências 

normativas da União (sejam privativas, sejam 

concorrentes), tudo isso em conformidade com o 

pluralismo político, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V) . 

Apesar de ter por objeto lei estadual, o caso 

analisado também é favorável aos Municípios, a quem 

compete, no que couber, suplementar normas gerais 

editadas pela União e pelos estados, principalmente para 

ampliar garantias já estabelecidas por lei federal, de 

acordo com as peculiaridades locais (art. 30, I e II da 

CF/88). 

Assim, no contexto de uma Casa Legislativa, 

demonstra-se extremamente relevante conhecer 

precedentes nesse sentido, que valorizam a atuação de 

parlamentares estaduais e municipais, e abrem espaço 

para novas searas normativas. 

¹ STF. Plenário. ADI 4512/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 

07/02/2018. 

² STF. Plenário. ADI 4060, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

25/02/2015. 
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