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INFORMAçAO PRE VIA N2 172/98 	
I

1 - OBJETO 	 ,

Projeto de Lei flQ 1.838/98, de autoria do Deputado Anivaldo Coelho, que obriga as

empresas privadas que atuam na prestaçao direta ou na intermediacao de servicos medico-

hospitalares a garantirem atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Codigo

Internacional de Doenças da Organizacao Mundial de Saüde.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 7/7/98.

2- PONTOS DE ATENçA0
2.1- 0 projeto em apreco obriga as empresas de seguro-saüde e de medicina de grupo,

as cooperativas de trabaiho medico e outras que atuem na prestaçao direta ou na

intermediaçao de serviços médico-hospitalares e que operem no Estado a garantir

atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Codigo Internacional de Doencas,

sem Iimitaçaes de ordem quantitativa ou de qualquer natureza. Estabelece multa de 17 mu

U FIRs para cada infracao apurada e aplicaçao da multa em dobro nos casos de reincidência.

2.2 - A Constituicao da RepUblica, no art. 6, enquadra a saüde no campo dos direitos

sociais, e o art. 196 estabelece explicitamente que "a saüde é direito de todos e clever do

Estado, garantido mediante polIticas sociais e econômicas que visem a reducao do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as acöes e serviços para sua

promocâo, protecao e recuperacao". Ademais, o texto constitucional considera como de

relevância püblica as acaes e servicos de saüde, permitindo que sua execucão seja

efetivada diretamente pelos orgãos püblicos ou por terceiros.

Por outro lado, o art. 199, § l, da Lei Major assegura a iniciativa privada a promocão

da assistência a saüde, conferindo-Ihe a prerrogativa para participar de forma complementar
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do sistema ünico de saüde, de acordo corn as diretrizes deste, tendo preferência as

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

2.3 - Cumpre observar que foi aprovado, nesta legislatura, o Projeto de Lei n 2 846/96,

de teor praticamente idêntico a matéria ern exarne, que estabelecia, porern, valor diverso da

multa e indicava a destinacao dos valores arrecadados. A proposição de lei resultante de sua

aprovacao recebeu veto total do Governador por motivos de ordern constitucional.

Ao justificar as razães do veto, o Chefe do Executivo alegou que "a pretendida lei tern

como firn próximo, imediato, não a saüde individual, que the constitui finalidade rernota,

objetivo final, rnas relacaes de natureza contratual entre as ernpresas prestadoras de servico

medico e o consurnidor. E isso é matéria da competência legislativa privativa da União, como

se ye no artigo 22, I, da Constituiçao da Repüblica.". 0 veto do Governador do Estado foi

confirmado por esta Casa Legislativa.

2.4 - No tocante a rnatéria que constitui objeto da proposição, cumpre assinalar que o

assunto ja foi devidarnente regulamentado, na esfera federal, pela Lei n 2 9.656, de 1998,

que dispôe sobre os pianos e seguros privados de assistência a saüde, cuja vigencia está

definida para 90 dias apos a data de sua publicaçao.

Cumpre ressaltar que esse diploma legal trata da matéria de forma muito mais ampla

que o Projeto de Lei n 2 1.838/98, pois especifica formas de pianos e seguros de saüde corr

diferentes nIveis de cobertura no atendimento dos associados ou segurados, bern como os

órgãos que irão regulamentar o funcionamento das instituiçaes, dispondo ainda sobre a

fiscalizaçao das atividades das pessoas jurIdicas prestadoras de servicos. Posteriormente,

foi editada a Medida Provisória n 2 1.685-2, de 1998, que promoveu algumas aiteraçöes na

citada lei.

Ora, se a norma federal preexistente já disciplina a matéria de forma mais ampla que o

pretendido no projeto, torna-se inócua a sua tramitaçao na Assembléia Legislativa.

Em relacao a reproduçao de normas contidas na Lei Maior ou em outra norma jurIdica

federal ou estadual, sem trazer novidade ao rnundo jurIdico, reportamo-nos a informacao
Prévian2 166/98:

"No direito brasileiro, existem duas concepcoes tradicionais de lei: lei em sentido

formal e em sentido material. A primeira compreende todas as normas jurIdicas que passam
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pela apreciaçao do Poder Legislativo e posterior sancao do Chefe do Poder Executivo. A

segunda concepcao abrange toda norma jurIdica generica, abstrata, obrigatOria e inovadora

da ordem jurIdica, ainda que não emane diretamente do Legislativo.

Dessa forma, o caráter da novidade é urna das principais caracterIsticas da norma

jurIdica e pode manifestar-se de várias maneiras, tais corno: lei nova que modifica o

conteüdo da anterior, que amplia o seu objeto ou simplesmente revoga a norma precedente.

A rigor, a lei que apenas reproduz o que já está consagrado na Constituiçao Federal ou

repete comando de outra norma não pode ser considerada como lei em sentido material,

pois não está presente o elernento inovador."

2.5 - Outro aspecto relativo a projeto dessa natureza diz respeito ao critério da

razoabilidade, conceito jurIdico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaco,

constante no art. 13, "caput", da Carta mineira. A nosso ver, a lei desprovida de caráter

inovador não se compatibiliza corn o princIpio da razoabilidade, que exige born senso,

proporcionalidade entre meios e fins e a utilizacão de parâmetros aceitáveis que não

acarretarn exageros.

2.6 - Como ültima observaçao ao projeto sob cornento, apontarIarnos a questao de urn

provável aumento de custos para os usuários, caso o atendimento a saüde oferecido pelas

empresas e cooperativas passe a abranger todas as doencas.

3- TRAMITAcAO
A proposicao trarnita em dois turnos e foi distribulda as Comissães de Constituição e

Justiça, de Saüde e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.

Data da elaboracao: 27/8/98.
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