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OFÍCIO P. Nº 29/2020       São Paulo, 6 de abril de 2020.  

 

Ao 
SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE E LABORATÓRIOS DE PESQUISA E 
ANÁLISES CLÍNICAS DO ESTADO DO PIAUÍ 
Rua 1º de maio, 687 – Sul 
CEP 64001-430 – Teresina – PI 
At. Dr. Jefferson Clerke Lopes Campelo – M. D. Presidente do SINDHOSPI 
 
Assunto: Resposta ao ofício SINDHOSPI 22/2020 
 

Prezado Senhor, 

 

Vimos pela presente, em atenção ao ofício de V. Sa. mencionado epígrafe, encaminhado à 

nossa Superintendência do Estado do Piauí, esclarecer que segue: 

 

a) a UNIDAS, por força do disposto na Lei n. 12.529, de 2011, e de diversas decisões 

proferidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, não tem poderes para 

realizar negociação de reajuste contratual em nome de suas filiadas, sendo que eventual 

revisão dos contratos pactuados somente pode ser realizada através das próprias partes 

pactuantes, sendo que nem a UNIDAS, nem o SINDIHOSPI, tem poderes para proceder 

qualquer negociação conjunta, sob pena de séria infração ao disposto na lei supramencionada 

e eventual instauração de processo administrativo perante o CADE, por eventual indício da 

prática de cartel; 

 

b) nem a UNIDAS, nem suas filiadas, participaram do processo judicial mencionado por 

V. Sa., sendo que aludida ação foi proposta, exclusivamente, em face da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, sendo que desconhecemos os seus termos; 
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c) somente no dia 31 de março p.p., através da publicação da Resolução Normativa – RN 

n. 456, de 30 de março de 2020, fomos informados da existência da citada ação judicial em 

face da ANS, bem como da determinação do citado órgão regulador, no sentido de suspender 

as vigências do art. 12, parágrafo 2º, da RN n. 363, de 2014, e do art. 6º. da RN n. 364, também 

de 2014; 

 

d) todavia, o órgão regulador não deixou evidenciado se aludido normativo se aplica 

somente aos contratos novos que forem firmados ou se terá efeito retroativo, nem mesmo se 

deverá ocorrer qualquer adaptação dos contratos vigentes, haja vista que os normativos da 

ANS não podem ter efeitos retroativos, nem poderão se sobrepor ao ato jurídico perfeito e ao 

direito adquirido, sob pena de séria infração à diversos princípios jurídicos estabelecidos, 

inclusive, em nossa Constituição Federal; 

 

e) reitera-se que as operadoras de planos privados de assistência à saúde não 

integraram a mencionada ação judicial, existindo sérias dúvidas sobre os seus efeitos; 

 

f) diante de tais preocupações e objetivando os esclarecimentos das dúvidas existentes 

com referência a aplicação da RN n. 456, de 2020, no dia 03 de abril p.p. encaminhamos 

consulta formal ao Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Doc. 1),  

visando a necessária segurança jurídica, em face da relevância das matérias que foram trazidas 

à colação; 

 

g) lembre-se ainda que, após o ajuizamento da mencionada ação e da própria decisão 

exarada, foi promulgada a Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2020, que em seu art. 2º, III, 

deixa evidenciada “a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício das 

atividades econômicas” e no seu art. 5º. “a necessidade de “análise do impacto regulatório” 

das propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos ou 

de usuários dos serviços prestados; 
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h) portanto, considerando que as autogestões não integraram o processo judicial 

supramencionado e que estão sujeitas às determinações da ANS, deve o órgão regulador 

esclarecer os efeitos e limites da decisão exarada, que ainda é passível de alteração, pois se 

encontra na fase recursal, bem como que os prazos processuais estão suspensos em 

decorrência do enfrentamento da Covida-19. 

 

Diante da insegurança jurídica existente, recomendamos que seja aguardado o 

pronunciamento da ANS, em face da consulta que já apresentamos, não se fazendo mister, 

portanto, a apresentação de qualquer “denúncia” por V. Sa. 

 

Sem mais para o momento, reiteramos os nossos protestos de elevada estima e consideração, 

subscrevemo-nos, 

 

 

 

Cleudes C. de Freitas 
Vice-presidente 

José Luiz Toro da Silva 
Consultor Jurídico 

 

Anderson Mendes 
Presidente 


