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OFÍCIO Nº 28/2020       São Paulo, 6 de abril de 2020. 

 

À 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS 
Av. Augusto Severo, n. 84 – Glória  
Rio de Janeiro – RJ 
At. Dr. Rogério Scarabel – M.D. Diretor Presidente Substituto 
 

Assunto: Pedido de manifestação ANS referente às RNs 455 e 456 

 

Prezado Senhor, 

 

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

em saúde, com assento na Câmara de Saúde Suplementar, com fulcro no disposto no art. 13, 

V, “a”, da Lei n. 9.961, de 2000, submeter à elevada apreciação de V. Sa. o pedido de imediata 

revogação da Resolução Normativa – RN n. 456, de 30 de março de 2020, pois entendemos, 

s.m.j., que a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª. Vara Federal Cível da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, nos autos da ação n. 0074233-60.2015.4.01.3400, não tem o efeito erga 

omnes sugerido na citada RN, devendo tal decisão se restringir, exclusivamente, “em relação 

aos substituídos do SINDICATO DE HOSPITAIS, CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE E LABORATÓRIOS 

DE PESQUISA E ANÁLISES CLINICAS DO ESTADO PIAUÍ”, haja vista que foi afastada a 

legitimidade da Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS). 

Entendemos que aludida interpretação decorre de trecho da própria sentença mencionada, 

que assevera: 

 

“Esta questão preliminar deve ser rejeitada, porquanto as autoras buscam a tutela dos 

interesses subjetivos dos seus substituídos por meio do exercício do controle 

jurisdicional da atuação normativa de entidade administrativa, o que é perfeitamente 

cabível no sistema processual brasileiro. Ademais, a sentença a ser proferida nestes 

autos somente produzirá efeitos inter partes, o que afasta o suposto tratamento 

objetivo alegado pela ré.” (destaques nossos) 
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Ora, se os efeitos da ação somente se aplicam inter partes, não se justifica a promulgação da 

citada resolução normativa de abrangência nacional. 

Ademais, também entendemos que, mesmo que a decisão, ainda passível de recurso de 

apelação, produza efeitos exclusivamente aos substituídos do sindicato supramencionado, 

solicitamos que este órgão regulador esclareça-se se aludida medida somente se impõe aos 

contratos firmados a partir da publicação da citada norma, se ela deve ser aplicada, inclusive, 

para os contratos já em curso e/ou se teremos que proceder qualquer adaptação dos 

contratos já firmados? Lembre-se que as operadoras de planos privados de assistência à 

saúde não integram o mencionado processo judicial e que eventual resolução normativa não 

deve ter efeito retroativo. 

Entendemos que tais esclarecimentos também devem ser prestados em relação aos efeitos 

da Resolução Normativa – RN n. 455, de 2020, referente a anulação do disposto no parágrafo 

único do art. 17 da Resolução Normativa – RN n. 195, de 2009, inclusive informando se, 

doravante, os contratos coletivos empresariais ou por adesão somente poderão ser 

rescindido motivadamente. 

Cumpre-nos também informar à V. Sa. que citadas resoluções (455 e 456) publicadas em 

momento tão delicado para o nosso país, em decorrência do enfrentamento do COVID-19, 

tem suscitado relevantes indagações jurídicas e, por consequência, séria insegurança jurídica, 

se fazendo mister que o órgão regulador apresente os devidos esclarecimentos sobre os 

precisos efeitos das mencionadas decisões, haja vista que as operadoras de planos privados 

de assistência à saúde não participaram das mencionadas ações, como já mencionado. 

Aguardando o pronunciamento desta agência com a maior brevidade possível, reiteramos os 

nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevendo-nos, 

Cordialmente, 

 

 
 
 
Anderson Mendes           Cleudes Freitas                                José Luiz Toro da Silva 
        Presidente                                Vice-presidente                                    Consultor jurídico  

      


