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OFÍCIO P. Nº 33/2020       São Paulo, 16 de abril de 2020. 

À 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS 
Av. Augusto Severo, n 84 – Glória 
Rio de Janeiro – RJ 
At. Dr. Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho – M.D. Diretor de Normas e Habilitação de 
Operadoras 
 

Assunto: Termo de compromisso entre ANS e operadoras de saúde 

 

Prezado Senhor, 

 

Vimos pela presente, na qualidade de legítima representante das instituições de autogestão 

em saúde, com assento na Câmara de Saúde Suplementar, com fulcro no art. 13, V, “a”, da Lei 

n. 9.961, de 2000, em face da minuta do Termo de Compromisso a ser firmada entre a ANS e 

operadoras de planos de saúde visando a continuidade da assistência à saúde frente aos 

impactos econômico-financeiros imediatos do surto de coronavírus (COVID-19), submeter à 

elevada apreciação de V. Sa. as seguintes sugestões e/ou comentários: 

 

a) a Nota Técnica n. 8/2020/DIOPE menciona que “a proposta aqui apresentada se 

restringe inicialmente às operadoras com regularidade econômica e financeira, conforme 

critérios de análise diante da atual situação”, sendo assim, favor esclarecer: 

 

1 - considerando que existe um delay entre a informação que consta dos arquivos da ANS e  a 

situação real das operadoras, lembrando ainda que o último DIOPS entregue refere-se ao 3º. 

Trimestre de 2020, que mês deverá ser considerado para efeito do critério de regularidade 

econômico-financeira? 
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2 – as operadoras que se encontram em regime de direção fiscal e regulares com referência ao 

cumprimento de eventual plano de saneamento apresentado poderão também firmar o 

mencionado Termo de Compromisso? E aquelas que firmaram PLAEF ou TAOEF, bem como 

que possuem desconformidades consideradas de baixo risco, em face da RN n. 400, de 2016, 

também podem firmar o Termo de Compromisso?; 

 

b) sugerimos adotar no mencionado documento a expressão “beneficiários”(aliás como 

consta em quase todo o texto), ao invés de “consumidores”, tendo em vista a inexistência de 

relação de consumo nas autogestões, por força da Súmula 608 do STJ; 

 

c) considerando os efeitos imprevisíveis da crise decorrente do coronavírus, existe a 

possibilidade de se alongar o período descrito na cláusula segunda, “in fine”, ou estabelecer 

que a operadora poderá estabelecer período superior aquele mencionado, se existente acordo 

entre as partes contratantes?; 

 

d) com referência ao disposto na cláusula segunda, para as autogestões não há interesse 

na limitação “contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários, pois aquelas que 

tiverem interesse na assinatura do mencionado termo irão adotar citada regra para toda a 

carteira de beneficiários de planos coletivos empresariais; 

 

e) solicitamos, considerando as características específicas das autogestões, que as 

hipóteses de exclusão de vínculos previstas no parágrafo 2º. da cláusula 2ª, contemplem as 

situações de perda de vínculo do beneficiário e/ou dependente (tais como dispensa por justa 

causa, desligamento da empresa, perda da condição de cônjuge ou dependente, etc), 

devidamente previstas no regulamento ou contrato, até porque a manutenção dessas pessoas 

no plano se daria de forma irregular; 
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f) entendemos que deve ser concedido um prazo razoável para que as operadoras 

possam decidir sobre sua adesão ou não ao mencionado termo de compromisso, entendendo 

que já resta totalmente prejudicado o prazo constante na minuta (17.04.20); 

 

g) com referência ao disposto no parágrafo 2º. da cláusula terceira, entendemos que 

deve ficar claro que as glosas serão excluídas do mencionado percentual de 90% (noventa por 

cento), sugerindo a seguinte redação “excluídos aqueles valores pagos ou glosados, 

transmitidos à ANS através do Padrão TISS e efetuadas em conformidade com os contratos 

firmados”; 

 

h) entendemos ser conveniente deixar expresso que as medidas de austeridades 

descritas na cláusula 4ª. serão adotadas durante o prazo de vigência do termo,  bem como que 

aquelas descritas nos incisos I, II, III e VI não são compatíveis com a natureza jurídica das 

autogestões; 

 

i) com referência o regime de austeridade previsto no inciso IV da cláusula quarta, 

considerando o regime jurídico laboral adotado em algumas autogestões, sugerimos que seja 

acrescentado “salvo decorrente de acordo ou negociação coletiva de trabalho”; 

 

j) considerando a possibilidade de sério e impactante período de recessão econômica mundial 

decorrente da pandemia do coronavírus, sugerimos que o prazo de recomposição gradual e 

linear da PESL SUS seja de trinta e seis meses, a partir de janeiro de 2021; igualmente, 

entendemos que o mesmo prazo deve ser observado para a PEONA, a partir de janeiro de 

2021, pois as operadoras terão sérias dificuldades de reconstituir a mencionada provisão já a 

partir de janeiro de 2021, considerando os efeitos devastadores da crise econômica decorrente 

do COVID-19; 
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k) considerando que as autogestões estão sujeitas a nível de escalonamento para a 

Margem de Solvência diferenciado daqueles previstos para as demais operadoras de mercado, 

conforme  disposto no Anexo II, item 1, da Resolução Normativa – RN n. 451, de 2020, 

solicitamos que o benefício atinja também as autogestões (mesmo aquelas com 

escalonamento da Margem de Solvência) mediante revisão do percentual da margem de 

solvência exigido na cláusula oitava do Termo de Compromisso, estabelecendo percentual que 

leve em consideração a proporção mínima de 75/120 (setenta e cinco e cento e vinte avos), em 

março de 2020. Aludido incentivo regulatório de redução da margem de solvência previsto no 

Termo de Compromisso não leva em consideração as especificidades das autogestões, já 

reconhecida na RN n. 451, de 2020; 

 

l) também entendemos que os valores das multas são manifestamente excessivos, não 

obstante a aplicação dos fatores multiplicadores. 

 

Por ora, são estas as nossas sugestões e/ou comentários, reconhecendo, porém, que eventual 

agravamento da situação do país, em face da citada crise, poderá obrigar o órgão regulador a 

adotar outras medidas para minimizar os citados efeitos. 

 

Contando com a inestimável compreensão e colaboração de V. Sa. e nos colocando a 

disposição para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia, reiteramos os nossos protestos de 

elevada estima e consideração, subscrevendo-nos, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Cleudes Freitas 
Vice-presidente 

José Luiz Toro  
Consultor Jurídico 

 

Anderson Mendes 
Presidente 


