
Em 2019, a Constituição da República Federativa do Brasil 

– CRFB/88 completará 31 anos. Nos termos do seu art. 

22, VII, “compete privativamente à União legislar sobre 

política de crédito, câmbio, seguros e transferência de 

valores”.  

 

Aliás, a competência privativa para legislar em matéria de 

seguros foi inicialmente atribuída à União na Constituição 

Brasileira de 1937, e as Constituições seguintes 

ratificaram essa competência. 

 

Em que pese tal previsão constitucional, verifica-se a 

publicação de leis estaduais sobre seguros, bem como de 

incontáveis projetos de lei estaduais e municipais sobre a 

matéria, que sob o pretexto de legislarem sobre 

consumo, usurpam a competência legislativa privativa da 

União para legislar sobre seguros. Ressalta-se que o 

Supremo Tribunal Federal – STF já possui jurisprudência 

no sentido de que a competência legislativa concorrente 

em matéria de defesa do consumidor não autoriza os 

Estados-membros a editarem normas acerca de relações 

contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na 

competência da União para legislar sobre direito civil e de 

seguro1. 

 

Logo, a publicação de leis estaduais em matéria de 

seguros leva à necessidade de se provocar o STF, por 

meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs, 

para expurgar do mundo jurídico tais leis, flagrantemente 

inconstitucionais. 

 

Sendo assim, as proposições legislativas sobre seguros, 

quando de iniciativa do legislador estadual, prejudicam a 

sociedade como um todo, pois uma vez convertidas em 

lei, suscitam a provocação do STF, movimentando a 

máquina pública, além de fomentarem a insegurança 

jurídica, já que o setor de seguros terá que cumprir leis 

inconstitucionais até que estas sejam declaradas como 

tais pelo STF.  

 

 A Confederação Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização - CNseg propôs nos primeiros cinco meses 

do ano de 2019, duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade em face de leis que se imiscuíram 

em matéria de seguros. Trata-se da ADI nº 6123, 

proposta em face da Lei (PE) nº 16.559/2019 – Código de 

Defesa do Consumidor Estadual de Pernambuco, que tem 

dispositivos sobre planos e seguros de saúde e sobre 

seguros de automóvel, e da ADI nº 6132, proposta em 

face da Lei nº 20.415/2019, do Estado de Goiás, que 

impõe sanções às seguradoras de automóvel que 

praticarem condutas lesivas aos segurados ou a terceiros 

e adota outras providências. 
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Reflexões sobre a tendência dos Estados e Municípios de legislar em 
matéria de seguros 

¹ A manifestação da Procuradoria-Geral da República, na data de 25/10/2018, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5986. 



2 

BOXE JURÍDICO 
 

ANO 2  |  Nº 7  |   MAIO/2019 

Ressalta-se que o STF manifestou-se recentemente nos 

autos da ADI nº 4704, de relatoria do ministro Luiz Fux, 

tendo declarado, por unanimidade, a 

inconstitucionalidade de diversos artigos da Lei nº 

15.171/2010, do Estado de Santa Catarina, por disciplinar 

obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, 

registro, desmonte e comercialização de veículos 

sinistrados, além de criar atribuições para o órgão de 

trânsito estadual, invadindo a competência privativa da 

União para legislar sobre seguros. Os artigos da Lei (SC) 

nº 15.171/2010, declarados inconstitucionais, são 

semelhantes aos artigos da Lei (GO) nº 20.415/2019, 

objeto da ADI nº 6132 acima mencionada. 

 

Convém salientar que a definição de competências 

legislativas representa alicerces do federalismo, além de 

consagrar a divisão de poderes em um Estado de Direito, 

em atenção ao princípio da predominância de interesses, 

que atribui matérias de interesse geral à União, de 

interesse regional aos Estados e de interesse local aos 

Municípios.  

 

Portanto, a edição de leis estaduais e a apresentação de 

projetos de lei estaduais e municipais em matéria de 

seguros evidenciam uma clara usurpação da competência 

da União por esses entes, que violam o pacto federativo 

e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito.  

 

Além disso, cumpre esclarecer que o constituinte, ao 

atribuir competência privativa à União para legislar sobre 

determinadas matérias, entre elas a relativa a seguros, 

teve por objetivos uniformizar o regime jurídico sobre 

essas matérias em todo o território nacional - para que os 

cidadãos tenham efetiva segurança jurídica nas suas 

relações - e manter íntegro o princípio da isonomia, de 

modo que inexistam diferentes regras sobre seguros 

editadas por distintos entes da Federação.  

Também é importante ressaltar que o setor de seguros 

privados é regido pelo Código Civil, cujo Capítulo XV trata 

dos contratos de seguro, e pelo Decreto-Lei nº 73/66, 

que atribuiu ao Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP a competência para regulamentar o setor, e à 

Superintendência de Seguros Privados – Susep a 

competência para fiscalizá-lo e para editar normas de 

acordo com as diretrizes traçadas pelo CNSP. 

 

Já o setor de saúde suplementar é regido 

primordialmente pela Lei nº 9.656/1998 e 

regulamentado, normatizado, controlado e fiscalizado 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

criada pela Lei nº 9.961/2000. 

 

Diante deste cenário e considerando que o sistema 

jurídico brasileiro não admite o controle jurisdicional de 

constitucionalidade material de projetos de lei, pois tal 

violaria a independência dos três Poderes da República, 

prevista no art. 2º da CRFB/88, faz-se necessário o 

controle repressivo de leis inconstitucionais pelo 

Judiciário, para negar-lhes validade e retirá-las do 

ordenamento jurídico. 

 

Desta forma, se os Estados e Municípios continuarem se 

imiscuindo na competência legislativa privativa da União 

para legislar sobre seguros, não restará ao mercado 

segurador alternativa senão a provocação do Poder 

Judiciário para assegurar o cumprimento da CRFB/88 

quanto ao mandamento de que compete privativamente 

à União legislar sobre seguros.  

 


