
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002532/2021

Proíbe às empresas operadoras de planos de
saúde e seguro-saúde, e aos profissionais e
instituições de saúde, de exigirem o
consentimento prévio de cônjuge ou
companheiro da mulher que desejar utilizar
qualquer método contraceptivo, nos termos
que indica.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica vedado, no âmbito do Estado de Pernambuco, a exigência por parte de empresa
operadora de plano de saúde ou de seguro-saúde, e por profissional ou instituição de saúde,
pública ou privada, do consentimento do cônjuge ou companheiro da mulher beneficiária ou
paciente que desejar utilizar qualquer método contraceptivo, mormente aqueles que dependem
de realização de procedimento médico, como a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU) ou
Sistema Intrauterino (SIU).

     Parágrafo único. Considera-se abusiva a exigência descrita no caput , sob pena de se
colocar em risco à condição física e psíquica da mulher, além de se constituir em grave
violação de seus direitos à liberdade, à saúde, à maternidade e à dignidade da pessoa humana.

     Art. 2º O descumprimento desta Lei pelas instituições públicas ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

     Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará o infrator, quando pessoa física ou jurídica de
direito privado, à penalidade de multa a ser fixada entre R$ 10.000 (dez mil reais) e R$
100.000,00 (cem mil reais), a depender do porte do empreendimento e das circunstâncias da
infração, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou
outro índice que venha substituí-lo.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Inicialmente, cumpre esclarecer que nosso Projeto de Lei insurge das denúncias feitas pelo
jornal Folha de São Paulo, no início deste mês, de que planos de saúde estavam impondo a
necessidade do consentimento do cônjuge/companheiro para a colocação de dispositivo
contraceptivo em mulheres casadas.



     Após a reportagem, no dia 5 de agosto, o Procon do Estado de São Paulo pediu explicações
aos planos de saúde que estariam fazendo essa exigência. Dentre os planos de saúde citados
pelo Procon-SP como adeptos da prática estão: Amil, Bradesco Saúde, Central Nacional
Unimed, Notre Dame, Omint, Porto Seguro Saúde, Qsaúde, Sompo Saúde, Sul América,
Unimed Seguros e Vison Med (Golden Cross).

     Trata-se de uma prática considerada pelo Procon-SP como abusiva, ilegal, descabida e
afrontosa à condição e dignidade da mulher.

     Sobre o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) reforçou que
exigir a autorização do marido viola a liberdade da mulher. A Caixa de Assistência dos
Advogados de São Paulo (CAASP), por meio de sua diretora-presidente, a advogada Raquel
Tamassía Marques, declarou que “ impedir a mulher de usar o contraceptivo de escolha dela,
dentro da Lei Maria da Penha é uma forma de violência ”. A Associação Brasileira de Planos
de Saúde (Abramge) também confirmou que a exigência é ilegal.

     Assim, apresentamos essa Proposição para extinguir quaisquer dúvidas acerca desta
matéria, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do Estado
de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo
não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao Governador
do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Nosso Projeto trata de matéria pertinente à proteção e defesa da saúde, mas que também
alcança à proteção ao consumidor no que tange às relações entre planos de saúde/seguro-
saúde e os usuários desses serviços.

     Em ambos os casos, a competência legislativa é concorrente à União, para editar normas
gerais, e aos Estados, para exercer a competência suplementar, assim vejamos:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:[...]

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor , a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico;



[...]

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde ;[...]

§ 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.

     Sobre responsabilidade por dano ao consumidor, o que se intenta em nosso projeto é
justamente defender o consumidor/mulher de exigências descabíveis que não são exigidos por
qualquer norma, seja Federal ou Estadual, mormente a Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de
1998 (Lei dos Planos de Saúde).

     Além de se constituir em cláusula abusiva, a exigência do consentimento do cônjuge ou
companheiro coloca em risco à condição física e psíquica da mulher, e representa grave
violação de seus direitos à liberdade, à saúde, à maternidade e à dignidade da pessoa humana.

     Essa exigência pode diminuir a qualidade de vida de mulheres com doenças para as quais
métodos contraceptivos são recomendados por médicos. Também há um prejuízo na
independência dessa mulher que vai realizar um tratamento que vai promover qualidade de
vida, pois ela passa a depender de um parceiro que talvez não entenda sua dor.

     Além disso, permitir condições abusivas como essa cria a falsa presunção de que os corpos
das mulheres, no que toca o seu aspecto reprodutivo, sempre dizem respeito aos homens aos
quais elas se relacionam. Isso pode não só agravar a situação de mulheres que vivem em
violência doméstica e familiar, como também agravar uma visão sexista, misógina e machista
de que as mulheres são propriedade dos homens.

     Registramos, por fim, que desde novembro de 2019, a Constituição do Estado de
Pernambuco passou a dispor, em seu art. 5º, inciso XIII, que se constitui como competência
comum do Estado e dos Municípios combater todas as formas de violência contra a mulher e
as causas de sua discriminação.

     Logo, a aprovação dessa proposta legislativa irá contribuir para pôr fim a esses tipos de
exigências, que também se constitui em mais uma forma de violência contra as mulheres,
servindo de exemplo e resposta desta Nobre Casa Parlamentar para outras situações análogas,
e contribuindo para a eliminação de todas as formas de discriminação de gênero.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 12 de Agosto de 2021.
 



 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª comissões.


