
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.262 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Assento, 
preliminarmente,  a  cognoscibilidade da ação direta.  O partido político 
tem representação  no Congresso  Nacional  e  ostenta  legitimidade para 
fazer  instaurar  o  processo  objetivo  de  controle.  Além disso,  a  medida 
provisória atacada no âmbito desta ação direta é ato normativo federal 
dotado de generalidade e abstração, perfazendo os demais requisitos para 
o conhecimento da ação. 

No mérito, assiste razão jurídica ao requerente, ao menos do que se 
tem do atual momento processual. Isso porque, nos termos do art. 62, § 
1º, III, da CRFB, é vedada a edição de medida provisória que disponha 
sobre matéria sob reserva de lei complementar. Como a legislação sobre 
seguro obrigatório regula aspecto essencial do sistema financeiro, para o 
qual, conforme o art. 192 da CRFB exige-se lei complementar, o tema não 
poderia ser veiculado na medida provisória.

Ainda  que  esse  argumento  de  ordem  formal  não  tenha  sido 
pontualmente suscitado,  ante  a natureza aberta da causa de pedir  nas 
ações  diretas  (cf. ADI  3.796,  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes,  Pleno,  DJe 
31.07.2017), cumpre ao Tribunal examiná-lo.

A Medida Provisória 904, de 11 de novembro de 2019, tem por objeto 
“extinguir, a partir de 1º de janeiro de 2020”, o “Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 
DPVAT”;  e  o  “Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  Causados  por 
Embarcações ou por sua Carga – DPEM”.

Para tanto, a norma determina o repasse à Conta Única do Tesouro 
Nacional  dos  valores  já  arrecadados  e  sob  responsabilidade  da 
Seguradora  Líder  do  Consórcio  do  Seguro  DPVAT S.A.  Além disso,  a 
Medida também define um prazo  durante  o  qual  a  Seguradora  ainda 
guardará a responsabilidade pelo pagamento das indenizações referentes 
a sinistros cobertos pelo DVAT.

Como se depreende do texto da Medida Provisória essas alterações 
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são  produzidas  no  Decreto-Lei  73,  de  21  de  novembro  de  1966,  que 
“dispõe sobre o Sistema Nacional  de Seguros Privados”.  O sistema de 
seguros,  por  sua  vez,  integra  o  sistema  financeiro  nacional,  sendo 
subordinado à autoridade do Banco Central do Brasil (art. 18, § º1, da Lei 
4.595,  de  31  de  dezembro  de  1964).  Noutras  palavras,  o  sistema  de 
seguros é um subsistema do sistema financeiro nacional.

Nos termos do caput do art. 192 da Constituição Federal, “o sistema 
financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento 
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as 
partes  que  o  compõem,  abrangendo  as  cooperativas  de  crédito,  será 
regulado  por  leis  complementares  que  disporão,  inclusive,  sobre  a 
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram”.

Como  se  depreende  do  texto  constitucional,  é  necessária  lei 
complementar  para  dispor  sobre  os  aspectos  regulatórios  do  sistema 
financeiro nacional. 

No texto original da Constituição, a exigência de lei complementar 
era  única  e  devia  abranger,  além  dos  demais  aspectos  regulatórios, 
especificamente  “a  organização,  o  funcionamento  e  as  atribuições  do 
banco  central  e  demais  instituições  financeiras  públicas  e  privadas” 
(inciso IV do art. 192). A exigência de uma lei complementar global sobre 
o  sistema  financeiro  decorria  da  própria  interpretação  fixada  pelo 
Supremo Tribunal Federal, em uma das primeiras ações diretas julgadas 
sob a égide da nova Carta (ADI 4, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 
25.06.1993).  Por  isso,  a  matéria  tal  como  se  dá  na  presente  hipótese, 
somente poderia vir a ser regulada por lei complementar global.

Com a revogação dos incisos do art. 192, promovida pela Emenda 
Constitucional n. 40, de 2003, poder-se-ia questionar se ainda esse aspecto 
essencial da regulação financeira exigiria lei complementar global. Afinal 
pela proposta inicial da emenda, instrumentalizada na PEC 21, de 1997, 
apresentada ao Senado Federal em 11.06.1997 pelo Senador José Serra, era 
exatamente  esse  o  objetivo  da  alteração  (DSF n.  100,  de  12.06.1997,  p. 
11.236), já que determinava a revogação completa do art. 192, do inciso V 
do art. 163 e do art. 52 do ADCT. 
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Nada obstante, como se sabe, o Senado Federal acabou optando por 
apenas revogar os incisos do art. 192, não o seu caput. Noutras palavras, 
embora  a  lei  complementar  continue  a  ser  exigida  para  disciplinar 
aspectos essenciais do sistema financeiro, não mais é exigida a lei global a 
que se referia a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 

O  próprio  Poder  Executivo,  em  diversos  projetos  de  lei 
complementar enviados ao Congresso Nacional, reconhece que o art. 192, 
caput, exige lei complementar. Assim, quando do envio do Projeto de Lei 
Complementar 249, de 2005, que resultou na Lei Complementar n. 126, de 
2007,  e  que  “dispõe  sobre  a  política  de  resseguro,  retrocessão  e  sua 
intermediação, as operações de co-seguro, as contratações de seguro no 
exterior e as operações em moeda estrangeira do setor securitário, altera o 
Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966, e a Lei n. 8.031, de 12 de 
abril  de  1990;  e  dá  outras  providências”,  o  Presidente  da  República 
afirmou, na Mensagem 22/2005, de 9 de março de 2005:

“Tenho a honra de submeter  à  elevada consideração de 
Vossa Excelência  o anteprojeto de lei  complementar que visa 
estabelecer a política de resseguros e retrocessão e respectiva 
intermediação,  regulando  assim  parte  do  Sistema  Financeiro 
Nacional,  nos  termos  do  art.  192  da  Constituição  Federal. 
Adicionalmente,  este  anteprojeto  dispõe  sobre  operações  de 
cosseguro,  seguro  no  exterior  e  operações  em  moeda 
estrangeira do setor securitário, em função de atribuições hoje 
específicas  do  órgão  ressegurador  monopolista  –  IRB-Brasil 
Resseguros S.A., conforme disposições do Decreto-Lei no 73, de 
21 de novembro de 1966. 

O principal aspecto que esse anteprojeto visa disciplinar é 
a  abertura  do mercado de  resseguros,  uma vez  que desde o 
advento da Emenda Constitucional no 13, de 1997, o resseguro 
deixou  de  ser  constitucionalmente  monopólio  do  Estado. 
Apesar da Lei  9.932, de 1999,  ter sido introduzida visando a 
transferência  de  atribuições  de  governo  do  IRB-Brasil 
Resseguros S.A. para a Superintendência de Seguros Privados, 
bem como a abertura desse mercado,  sua implementação foi 
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prejudicada,  uma  vez  que  pairam  dúvidas  quanto  a  sua 
constitucionalidade, diante do art. 192 da Constituição Federal, 
que  estabelece  que  a  regulamentação  do  Sistema  Financeiro 
Nacional  seja  feita  por  Leis  Complementares.  Tais  incertezas 
vêm  prejudicando  a  concretização  de  investimentos  que 
poderiam estar sendo realizados neste setor, motivo pelo qual 
propõe-se a sua revogação e a introdução do regramento geral 
da atividade através de lei complementar.”

Além  disso,  alterações  posteriores  ao  Decreto-Lei  n.  73,  de  1966, 
também  foram  feitas  por  meio  de  lei  complementar,  como  a  que 
disciplina mecanismos de participação da União na cobertura do seguro 
rural, nos termos da Lei Complementar n. 137, de 26 de agosto de 2010.

O que  essas  interpretações  estão  a  indicar  é  que  a  regulação  do 
Seguro  Obrigatório  de  Danos  Pessoais  causados  por  Veículos 
Automotores  de  Vias  Terrestres  e  do  Seguro  Obrigatório  de  Danos 
Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga exige, nos termos 
do art. 192 da Constituição Federal, lei complementar.

A exigência  de  lei  complementar  é  óbice  para  edição  de  medida 
provisória, tal como se dá na presente espécie. Com efeito, dispõe o art. 
62, § 1º, III, da CRFB:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, 
devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§  1º  É  vedada  a  edição  de  medidas  provisórias  sobre 
matéria: 

(...)
III - reservada a lei complementar;”

Assim,  a  edição  de  medida  provisória  que  extingue  o  Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT) e, 
consequentemente, os repasses relacionados ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), bem como o 
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Seguro de Danos Pessoais causados por embarcações, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não (DPEM) atenta contra a cláusula de reserva 
de lei complementar prevista constitucionalmente. Há, ao menos do que 
se tem do atual quadro processual, plena plausibilidade na alegação de 
inconstitucionalidade deduzida pela inicial.

Ante o exposto, nos termos do art.  10, § 3º,  da Lei 9.868, defiro a 
medida cautelar, para suspender os efeitos da Medida Provisória 904, de 
11 de novembro de 2019.

É como voto.
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