
a legitimidade  
da CNseg
Para provocar o controle abstrato de constitucionalidade  
pelo Supremo Tribunal Federal
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a Constituição Federal de 
1988 prevê mecanismos 
de controle da compati-

bilidade dos atos do Poder Públi-
co com a ordem constitucional. 
Basicamente, há duas formas de 
o Poder Judiciário exercer esse 
controle: o sistema difuso e inci-
dental, cabendo a qualquer juiz ou 
Tribunal no âmbito de qualquer 
ação judicial subjetiva, e o sistema 
concentrado e abstrato, realizado 
exclusivamente pelo Supremo Tri-
bunal Federal – STF, por meio de 
ações específicas nas quais ques-
tões constitucionais podem ser 
discutidas em abstrato. Interessa 
aqui apenas essa segunda modali-
dade de controle.

O procedimento dessas ações se-
gue a forma jurisdicional típica, 
sendo necessária a provocação 
do STF, que não atua de ofício.  

A própria Constituição elegeu os 
legitimados para instigar a atua-
ção da Corte Suprema e os elen-
cou no seu art. 103, cujo teor foi 
reproduzido nas Leis nº 9.868 e 
9.882, ambas de 1999, que disci-
plinam o processo e o julgamento 
das ações de controle concentrado 
e abstrato de constitucionalidade.

Ao longo dos anos, a jurispru-
dência do STF criou uma distin-
ção entre os legitimados, divi-
dindo-os em duas categorias: (i) 
os universais, que podem ajuizar 
ações em defesa da Constitui-
ção em qualquer hipótese; e (ii) 
os especiais, que têm autoriza-
ção para submeter à apreciação 
do Tribunal apenas as questões 
constitucionais que afetem a sua 
esfera jurídica ou de seus filia-
dos. Daí a exigência de que os 
legitimados especiais demons-

trem a pertinência temática de 
sua atuação em cada caso, para 
que lhes seja reconhecida a legi-
timação ativa.

Destaca-se aqui a previsão do in-
ciso IX do mencionado art. 103, 
que conferiu legitimidade às as-
sociações de classe de âmbito na-
cional. É nessa categoria de legiti-
mados especiais que será possível 
enquadrar a Confederação Na-
cional das Empresas de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vi-
da, Saúde Suplementar e Capitali-
zação – CNseg, e também as Fe-
derações que a integram. Além da 
exigência de pertinência temática 
em cada caso, o enquadramento 
de uma determinada entidade no 
conceito de associação de classe 
de âmbito nacional depende da 
observância de dois requisitos 
adicionais criados pelo STF. 
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Os requisitOs criadOs pela 
jurisprudência dO supremO 
tribunal Federal

O primeiro requisito diz respeito 
à própria definição do sentido e 
do alcance da expressão “entida-
de de classe”. A jurisprudência do 
STF restringiu o conceito apenas 
às associações cujos participantes 
se reúnam por um vínculo de na-
tureza econômica. Por essa razão 
é que não se reconhece legitimi-
dade a associações desprovidas 
de cunho econômico, ainda que 
representativas da sociedade civil, 
como, por exemplo, as associações 
estudantis (v., e.g., ADI 894).

Ainda a respeito do conceito de 
classe, o STF exige que os membros 
da entidade postulante encon- 
trem-se reunidos pela homoge-
neidade de seus interesses. Essa 
imposição tem um propósito 
bastante claro na jurisprudência 
do STF: permitir o acesso apenas 
e tão somente de associações que 
sejam efetivamente representati-
vas de uma determinada catego-
ria profissional ou econômica. 
Assim é que não se reconhece 
legitimidade (i) às associações 
cujos integrantes apresentam ob-
jetivos e interesses contrastantes 
entre si (v. ADI 79) e tampouco 

(ii) àquelas que representam ape-
nas uma parcela de uma categoria 
maior e que, por isso mesmo, não 
podem postular em nome de to-
dos (v. ADI 353).

Quanto a esse último ponto, é 
bem de ver que nem sempre será 
simples identificar o que constitui 
uma categoria ou apenas parcela 
da mesma. Em uma acepção mais 
genérica, seria possível afirmar 
que existem apenas três categorias 
econômicas: agricultura, indústria 
e serviços, as quais são tradicio-
nalmente identificadas como os 
três setores da economia. É notó-
rio, porém, que em cada um des-
ses setores há diversas atividades 
econômicas autônomas, dotadas 
de interesses próprios e muitas ve-
zes conflitantes com os de outras 
atividades abrigadas sob o mesmo 
setor. Nesse cenário, não seria cor-
reto identificar aí uma única cate-
goria econômica. 

Não por outra razão, o STF pas-
sou a adotar critérios menos rígi-
dos para distinguir uma categoria 
individualizada de uma parcela de 
categoria. Vale mencionar, apenas 
de modo a exemplificar e para 
ilustrar o ponto, o reconhecimen-
to de legitimidade à Associação 
dos Juízes Federais do Brasil – 
AJUFE (v. ADI 2.855) e também 
à Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho – 
ANAMATRA (v. ADI 3126), que 
congregam partes da Magistratu-
ra nacional. Esta, por sua vez, é 
representada pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros – AMB, 
a quem também se conferiu legi-
timidade para o ajuizamento de 
ações de controle concentrado  
(v. ADC 12). 
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Em suma: a associação de classe 
deve representar a integralidade 
de uma determinada categoria 
econômica, e não apenas uma 
parcela dela. A identificação do 
que constitui uma categoria au-
tônoma decorre da homogenei-
dade dos interesses dos seus inte-
grantes. É possível, como se viu, 
que em uma categoria abrangen-
te se reconheça legitimidade à 
entidade representativa de todos 
os seus setores (AMB) e também 
a cada setor individualmente, 
desde que, na análise da questão 
jurídico-constitucional objeto 
da ação, seja possível identificar 
um interesse específico daquela 
parcela da categoria (AJUFE e 
ANAMATRA).

O segundo requisito – mais sim-
ples – está relacionado à qualifi-
cação de uma determinada asso-
ciação como de âmbito nacional. 
Na ausência de parâmetro cons-
titucional, o STF decidiu aplicar, 
por analogia, o critério estabe-
lecido na Lei nº 9.096/95 para 
a criação de partidos políticos  
(v. ADI 386). Assim é que, em 
regra, a associação deve demons-
trar que seus participantes pos-
suem sedes ou filiais em, pelo 
menos, nove estados da Federa-
ção. Contudo, a rigidez do cri-
tério utilizado analogicamente 
pode vir a impedir o reconhe-
cimento de legitimidade a asso-
ciações de notória atuação na-
cional. Nesses casos, o próprio 
STF acaba por mitigar o crité-
rio, reconhecendo legitimidade 
a associações cujos integrantes se 
concentram em um número re-
duzido de estados, mas possuem 
atividades de inegável abrangên-
cia nacional (v. ADI 386 e 2866).

a legitimidade da cnseg  
e das Federações

A CNseg é uma associação civil 
não sindical que congrega e repre-
senta outras associações (FenaCap, 
FenaPrevi, FenaSaúde e FenSeg), 
que, por sua vez, são integradas 
pelas sociedades empresárias atu-
antes nos segmentos de seguros 
gerais, resseguros, previdência 
privada e vida, saúde suplemen-
tar e capitalização.

Por essa singela descrição, já é 
possível concluir que a CNseg re-
presenta uma categoria econômi-
ca bem definida: a das sociedades 
empresárias que atuam no setor 
de seguros privados e de capita-
lização. A homogeneidade dos 
interesses dos integrantes dessa 
categoria é inequívoca e, em ri-
gor, decorre da própria legislação 
brasileira. Com efeito, toda ope-
ração de seguro privado é regula-
da pelo Decreto-Lei nº 73/66, que 
instituiu o Sistema Nacional de 

Seguros Privados e criou o Conse-
lho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP e a Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP. Estes 
são responsáveis, respectivamen-
te, pela elaboração e execução da 
política de seguros privados. Os 
contratos de seguro são também 
objeto de capítulo específico do 
Código Civil, cujas disposições 
gerais aplicam-se, no que couber, 
aos seguros regidos por leis pró-
prias, nos termos do seu art. 777. 
Não há dúvidas: a CNseg repre-
senta uma classe econômica com 
interesses homogêneos.

Além da CNseg, também as Fe-
derações cumprem, isoladamen-
te consideradas, os requisitos da 
jurisprudência do STF para se-
rem enquadradas como uma as-
sociação de classe. Como se viu, 
a própria Suprema Corte reco-
nhece legitimidade a associações 
que representam uma parcela de 
uma categoria maior, nos casos 
em que a questão constitucional 

A associação de classe deve 
representar a integralidade de uma 

determinada categoria econômica, e não 

apenas uma parcela dela. A identificação 

do que constitui uma categoria 

autônoma decorre da homogeneidade 

dos interesses dos seus integrantes.
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diga respeito especificamente 
àquela parcela. Nessa linha, se 
é verdade que as normas gerais 
sobre seguros privados são per-
tinentes indistintamente a todos 
os segmentos representados pelas 
Federações, também é correto 
afirmar que cada um desses seg-
mentos está submetido a uma 
disciplina normativa autônoma, 
independente dos demais, edita-
da e fiscalizada por órgãos regu-
ladores igualmente diversos.

Para ilustrar o ponto, vale notar 
que as sociedades integrantes da 
FenaSaúde, por exemplo, são re-
guladas e fiscalizadas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS e estão submetidas à dis-
ciplina da Lei nº 9.656/1998. Os 
membros das demais Federações 
não estão submetidos ao referido 
Diploma, tampouco à fiscalização 

pela ANS. Ou seja: não há ho-
mogeneidade de interesses entre 
todas as Federações em relação à 
disciplina normativa dos planos e 
seguros saúde. Há, portanto, uma 
evidente especificidade dessa par-
cela da categoria representada pe-
la CNseg, o que permite tratá-la 
como uma categoria autônoma. O 
mesmo pode ser dito das demais 
Federações, todas com as suas 
particularidades. Em suma: tanto 
a CNseg quanto as Federações de-
vem ser consideradas associações 
de classe, de acordo com a juris-
prudência atual do STF.

O requisito da abrangência na-
cional também é observado por 
todas as entidades. A CNseg e 
as Federações congregam socie-
dades empresárias que notoria-
mente exercem suas atividades 
econômicas em todo o território 

nacional, além de contarem com 
sedes ou filiais em mais de nove 
estados da Federação. 

É possível concluir, portanto, que 
tanto a CNseg quanto a Fena-
Cap, a FenaPrevi, a FenaSaúde e 
a FenSeg são entidades de classe 
de âmbito nacional e têm legiti-
midade para provocar a atuação 
do Supremo Tribunal Federal no 
controle concentrado e abstrato 
de constitucionalidade. 
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