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Planos coletivos de assistência à saúde. Di.\posições
de resoluçrJes normativas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, que regulamentam as
atividades das administradoras de benefícios no
âmbito da contratação de planos coletivos de
assistência à saúde. Preliminares. Ausência de
juntada de procuração com poderes especificos, bem
como de cópias dos atos normativos impugnados.
Natureza regulamentar dos atos sob invectiva.
Mérito. As normas questionadas conferem maior
tramparência às relaçrJes contratuais, de modo a
evitar{raudes e proteger os beneficiários dos planos
de saúde coletivos. Facultatívidade da participação
das administradoras de benefícios nesses contratos.
Ausência de violação aos princípios da igualdade, da
livre iniciativa, da livre concorrência e do incentivo
ao cooperativismo (artigos r inciso IV: 5~caput:
170, caput e incisos IV e V: e 174, .1\' r todos da Lei
Maior). Manifestação pelo não conhecimento da
ação direta e, no mérito, pela improcedência do
pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

A Advogada-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo 103,

~ 3°, da Constituição da República, bem como na Lei nO9.868, de 10 de novembro

de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação direta de

inconsti tuci anal idade.



I-DA AÇÃO DIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de

medida cautelar, proposta pelo Partido Social Liberal, tendo por objeto a íntegra

da Resolução Normativa nO196, de 14 de julho de 2009; os artigos 5°, 9° e 14 da

Resolução Normativa nO 195, de 14 de julho de 2009; o artigo 2°, S 2°, da

Resolução Normativa nO 205, de 08 de outubro de 2009; e o artigo 30 da

Resolução Normativa nO295, de 09 de maio de 2012, todas da Agência Nacional

de Saúde Suplementar - ANS. Eis o teor dos atos normativos impugnados:

Resolução Normativa nO 19612009.

Art. 1° Esta resolução dispõe sobre a Administradora de Beneficios.

Art. 2° Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica
que propõe a contratação de plano coletivo na condíção de estipulante
ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos
privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma
das seguintes atividades:
I - promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma
do artigo 23 da RN n° 195, de 14 de julho de 2009.
Il-contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição
de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas
legitimadas para contratar;
III - oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas
contratantes;
IV - apoio técnico na discussão de aspectos operacionais. tais como:
a) negociação de reajuste;
b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de
saúde; e
c) alteração de rede assistencial.

Parágrafo único. Além das atividades constantes do copul, a
Administradora de Beneficios poderá desenvolver outras atividades,
tais como:
I - apoio à área de recursos humanos na gestão de beneficios do plano;
11- terceirização de serviços administrativos;
III - movimentação cadastral;
IV - conferência de faturas;
V - cobrança ao beneficiário por delegação; e
VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano,
modelo de gestão.
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Ar!. 3° A Administradora de Benefícios não poderá atuar como
representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de
Plano de Assistência à Saúde nem executar quaisquer atividades típicas
da operação de planos privados de assistência à saúde.

Art. 4° A Administradora de Benefícios poderá figurar no contrato
coletivo celebrado entre a Operadora de Plano Privado de Assistência à
Saúde e a pessoa jurídica contratante na condição de participante ou de
representante mediante formalização de instrumento específico.

Parágrafo único. Caberá à Operadora de Planos de Assistência à Saúde
exigir a comprovação da legitimidade da pessoa jurídica contratante, na
forma dos arts. 5" e 9° da RN nO 195, de 14 de julho de 2009 e da
condição de elegibilidade do beneficiário.

Art. 5° A Administradora de Benefícios poderá contratar plano privado
de assistência à saúde, na condição de estipulante de plano coletivo, a
ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar,
desde que a Administradora assuma o risco decorrente da inadimplência
da pessoa jurídica, com a vinculação de ativos garantidores suficientes
para tanto.

S I° A ANS regulamentará a vinculação dos ativos garantidores através
de resolução específica.

S 2° Caberá tanto à Administradora de Beneficios quanto à Operadora
de Plano de Assistência à Saúde exigir a comprovação da legitimidade
da pessoa jurídica contratante, na forma dos arts. 5° e 9° da RN n° 195,
de 14 de julho de 2009 e da condição de elegibilidade do beneficiário.

Art. 6° Não se enquadram como Administradoras de Beneficios os
Corretores e Corretoras regulamentados pela Lei n° 4.594. de 29 de
dezembro de 1964.

Ali. 7° É vedado à Administradora de Benefícios:
1-impedir ou restringir a participação de consumidor no plano privado
de assistência à saúde, mediante seleção de risco; e
11 - impor barreiras assistenciaís. obstaculizando o acesso do
beneficiário às coberturas previstas em lei ou em contrato.

Art. 8° A Administradora de Bcneflcios não poderá ter rede própria,
credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou
odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica
contratante.

Art. 9° É vedada a participação de Administradora de Beneficios e
Operadora de Plano de Assistência à Saúde pertencentes ao mesmo
grupo econômico em uma mesma relação contratual.

Art. 10 As pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas no art.
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2° desta RN terão o prazo de sessenta dias para solicitar autorização de
funcionamento à ANS, observado o disposto nesta Resolução.

Art. II As empresas com registro provisório ou autorização de
funcionamento classificadas na modalidade de administradoras de
planos terão o prazo de sessenta dias para solicitar à ANS a adequação
de sua classificação, observando os dispositivos desta resolução.

!i ]O A Administradora de Planos que não pretender adequar a sua
classificação poderá solicitar cancelamento do registro ou da
autorização de funcionamento.

g 2° As empresas referidas no capul deste artigo que não promoverem
tal adequação no prazo estipulado terão seus registros provisórios ou
autorização de funcionamento cancelados.

Art. 12 A Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras - DIOPE,
por intennédio de Instrução Normativa, regulamentará os requisitos e
procedimentos para a concessão da autorização de funcionamento das
Administradoras de Benefícios.

Art. 13 Ficam revogados os artigos 9° e 11 da RDC nO39, de 27 de
outubro de 2000.

Ar!. 14 O parágrafo único, do art. 1°, da Resolução Normativa - RN nO
153, de 28 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

Ar!. 1° .

Parágrafo único. Ficam dispensadas da adoção do padrão TISS as
operadoras classificadas como administradoras de benefícios.
(NR)

Ar!. 15 O !i 2°, do ar!. 1°, da RN n° 86, de 15 de dezembro de 2004,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° .

!i 2° Ficam dispensadas do envio previsto neste artigo as
operadoras classificadas como administradoras de beneficios.

Art. 16 Os itens 1.21, do Anexo I e o 2.3, do Anexo IV, ambos da RN
nO85, de 7 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"1.21 Documento que indique o Coordenador Médico de
Informações em Saúde, conforme disposto na RDC n° 64, de 16
de abril de 2001, e RDC nO78, de 20 de julho de 2001, exceto
para administradoras de benefícios".
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2.3 Indicação do Coordenador Médico de Informações em Saúde,
conforme disposto na RDC n.o 64, de 16 de abril de 2001 e RDC
n.o 78, de 20 de julho de 2001, exceto para administradoras de
benef1cios.

Art. 17 As regras de natureza econômico-financeira atualmente
dirigidas à Administradora ou Administradora de Planos serão mantidas
para as Administradoras de Benef1cios, exceto quando a contratação
ocorrer na forma do inciso III do artigo 23 da RN n° 195, de 14 de julho
de 2009.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Resolução Normativa n° 195/2009.

Art. 5° Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é
aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população
delimitada e vinculada à pessoa juridica por relação empregatícía ou
estatutária.

S 10 O vínculo à pessoa juridica contratante poderá abranger ainda,
desde que previsto contratualmente:
I - os sócios da pessoa juridica contratante;
11- os administradores da pessoa juridica contratante;
III - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados
anteriormente à pessoa juridica contratante, ressalvada a aplicação do
disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656, de 1998;
IV - os agentes políticos;
V - os trabalhadores temporários;
VI - os estagiários e menores aprendizes; e
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo.
até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou
companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos
demais vínculos dos incisos anteriores.

S 2° O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do Si ° deste
artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de
plano privado de assistência a saúde.

(...)

Ar!. 9° Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele
que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha
vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial:
I - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja
necessário o registro para o exercício da profissão;
II - sindicatos, centraís sindicais e respectivas federações e
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confederações;
III - associações profissionais legalmente constituídas;
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classcs de
profissões regulamentadas;
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se
enquadrem nas disposições desta resolução;
VI - entidades previstas na Lei nO7.395, de 31 de outubro de 1985. e
na Lei nO7.398, de 4 de novembro de 1985; e

9 10 Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo
por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do
beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo. até
o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.

9 2° A adesão do grupo familiar a que se refere o 9 1° deste
artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de
plano de assistência á saúde.

9 3° Caberá á operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa
jurídica contratante, na forma do capul e a condição de elegibilidade do
beneficiário.

9 4° Na forma de contratação prevista no inciso 111do artigo 23 caberá
tanto á Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de
Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica
contratante, na forma do capul deste artigo, e a condição de
elegibilidade do beneficiário.

(...)

Art. 14 A operadora contratada não poderá efetuar a cobrança da
contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários.

Parágrafo único. A regra prevista no capul não se aplica às hipóteses
previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nO9.656, de 1998 e às operadoras
na modalidade de autogestão.

Resolução Normativa n° 205/2009.

Ar!. 2° O envio do SIP é obrigatório para todas as operadoras de planos
de saúde com registro ativo na ANS.

(...)

9 2° Ficam dispensadas do envio previsto neste artigo as operadoras de
planos de saúde classificadas como administradoras de beneficios.
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Resolução Normativa n" 295/2012.

Art. 30 As operadoras registradas na ANS como administradoras de
benefícios, nos termos da Resolução Normativa nO196, de 14 de .J ulho
de 2009, são dispensadas do cumprimento das normas estabelecidas
nesta RN.

o requerente sustenta, em síntese, que os dispositivos impugnados,

ao instituírem e regulamentarem a atuação das administradoras de benefícios na

contratação de planos privados de assistência à saúde coletivos, violariam os

princípios da igualdade, da livre iniciativa, da livre concorrência e do incentivo

ao cooperativismo, previstos nos artigos 1°, inciso IV; 5°, caput; 170, caput e

incisos IV e V; e 174, S 2°, todos da Lei Maiorl.

Nessa linha, aduz que as disposições questionadas concederiam às

administradoras de beneficios prerrogativas não extensiveis às operadoras de

planos de saúde, como a possibilidade de efetuar a cobrança diretamente dos

beneficiários e de reunir diversas pessoas jurídicas em um mesmo plano de saúde,

além de dispensar essas administradoras da obrigação de enviar informações ao

Sistema de Informações de Produtos - SIP.

Desse modo, o autor assevera que as normas impugnadas "(. ..) tem

1 "Art. l" A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e A4unicirúos e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como/imdamentos:
(...)
IV - os valores soda;.••c/o trabalho e da livre iniciativa;"

"Ar/. 5° Todos StlO iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residenles no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:"

"Art. /70. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames dajustiça social, observados os seguintes princípios:
(... )
IV - livre concorrência:
V - defesa do consumidor:"

"'A1'/. 174 ( ... )
,~ç2° A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo."
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provocado um enorme desequilíbrio entre os diversos atores dessa atividade

econômica regulada", criando "( ...) uma reserva de mercado para as

Administradoras de Beneficios, com ênfase para as gigantes do Setor" (fls. 05 e

09 da petição inicial).

Além disso, afirma que as administradoras de beneficios estariam

Imunes ao exercício do poder de polícia da Agência Nacional de Saúde

Suplementar - ANS, inclusive no que diz respeito à aplicação de sanções

administrativas.

o requerente menCIOna, também, que as administradoras de

benefícios teriam por finalidade informar as condições contratuais e intermediar

a negociação de reajustes e coberturas contratuais entre operadoras de planos de

saúde e consumidores, o que não estaria ocorrendo satisfatoriamente, haja vista o

"( ...) crescente número de ações judiciais questionando os contratos firmados

pelos consumidores junto as operadoras de saúde, com estipulação das

administradoras, ficando claro que o serviço contratado pelo consumidor junto

as Administradoras não tem sido prestado de forma adequada. apesar de

custeado por este." (fl. 08 da petição inicial).

Sustenta, ademais, que a redação taxativa dos artigos 5° e 9° da

Resolução Normativa nO195/2009 impediria outras pessoas naturais vinculadas à

pessoa jurídica contratante de participar dos planos coletivos de assistência à

saúde, a exemplo do acionista de sociedade anônima com capital fechado, o que

ofenderia, também, o princípio constitucional da livre iniciativa.

Por fim, o requerente argumenta que a atuação das administradoras

de beneficios na condição de entidades intermediárias dos planos privados de

assistência à saúde não se harmonizaria com a figura do cooperativismo,
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afrontando, assim, o disposto no artigo 174, S 2°, da Lei Maior.

Diante disso, o autor requer a concessão de medida cautelar para

suspender os efeitos da íntegra da Resolução Normativa n° 196/2009; dos artigos

5°,9° e 14 da Resolução Normativa nO195/2009; do artigo 2°, S 2°, da Resolução
Normativa nO205/2009; e do artigo 30 da Resolução Normativa nO295/2012,

todas da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. No mérito, postula a

declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos referidos.

o processo foi despachado pelo Ministro Relator Gilmar Mendes,

que, nos termos do artigo 12 da Lei nO 9.868/1999, solicitou informações à

autoridade requerida, bem como determinou a oitiva da Advogada-Geral da União

e do Procurador-Geral da República.

Em atendimento à solicitação, o Diretor-Presidente Substituto da

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sustentou a improcedência do

pedido formulado pelo autor. Argumentou, nessa linha, que as normas

impugnadas teriam sido editadas com o objetivo de coibir fraudes na contratação

de planos coletivos de assistência à saúde, bem como de conferir maior

transparência às respectivas relações contratuais.

o requerido afirmou, ainda, que as disposições questionadas não

inovariam o ordenamento jurídico, considerando que as administradoras de

benefícios já estariam previstas na Lei nO 9.656, de 03 de junho de 19982.

Salientou, igualmente, que tais entidades haveriam sido disciplinadas com o

intuito de "( ...) viabilizar a contratação de planos coletivos em situação que não

propiciasse a prática da falsa coletivização " visando exclusivamente a proteção

2 "DispeJc sobre os planos e seguros privados de assisltincia à saúde."
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da pessoa jurídica contratante e dos beneficiários" (fi. 08 das informações

prestadas ).

Ressaltou que "as administradoras não precisam enviar (...) dados

para alimentar os Sistemas de Informações de Beneficiários - SIB e de Produtos

- SIP, porque as informações correlatas já são enviadas pelas próprias

operadoras dos planos respectivos", acrescentando que, "( ...) havendo

necessidade, a ANS pode req1!isitar a qualquer momento if?formações com base

no S ]0 do art. 40 da Lei 9.961/003, independentemente da existência de qualquer

ato normativo." (fi. lI das informações prestadas).

Além disso, argumentou que as normas impugnadas não exigiriam a

intermediação dos contratos de planos de saúde pelas administradoras de

benefícios, de modo que "( ...) qualquer pessoa física ou jurídica pode celebrar

contratos de planos de saúde diretamente com as operadoras" (fi. 14 das

informações prestadas). Por igual, asseverou que não haveria a suposta ofensa ao

preceito do cooperativismo, "( ...) porque as cooperativas, tal como as outras

operadoras, continuam podendo celebrar qualquer tipo de contrato de plano de

saúde sem a atuação das administradoras" (fi. 25 das informações prestadas).

A Associação Nacional das Administradoras de Benefícios - ANAB

solicitou o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.

Na sequência, vieram os autos para manifestação da Advogada-Geral

da União.

3 "Art. ,r Compete à ANS:
( ...)
,\ç In A recusa, a omissão, afalsidade ou o retardamento injusl{fieado de i,?formaçties ou documentos so/ic;(ados
pela ANS constitui ;J?fraçàopunível C0l111111111a diária de RS 5.000.00 (cinco mil reais), podendo ser aumentada
em até vinte vezes, se necessário, para garantir a sua eficácia em razão da situação econômica da operadora ou
prestadora de serviços. ,-
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11- PRELIMINARES

IJ.I - Dafalta de Juntada de cópias dos atos normativos impugnados

Como cediço, o parágrafo único do artigo 3° da Lei nO9.868/1999

eXIge que, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a petição inicial esteja

acompanhada das "cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos

documentos necessários para comprovar a impugnação".

Na hipótese dos autos, entretanto, o requerente deixou de juntar as

cópias das Resoluções Normativas n° 196/2009, 195/2009,205/2009 e 295/2012

da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, limitando-se a transcrever,

na petição inicial, a redação dos dispositivos hostilizados.

Desse modo, porque não juntado documento de reprodução

obrigatória, merece ser declarada a inépcia da peça vestibular.

II.!I - Da ausência de procuração com poderes especfficos

Ressalte-se, ademais, que a procuração apresentada pelo autor não

confere ao advogado signatário da petição inicial poderes específicos para

impugnar os atos normativos hostilizados.

Com efeito, o referido instrumento de procuração não contém

menção específica às normas cuja validade constitui objeto de questionamento

pelo requerente. Tal formalidade é considerada indispensável por esse Supremo

Tribunal Federal para que conheça da ação direta de inconstitucionalidade,

conforme se infere do seguinte precedente:
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É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação,
pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor
da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.
(ADI na 2187 QO, Relator: Ministro Octavio Gallotti, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 24/05/2000, Publicação em
12/12/2003).

No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida pelo Ministro

Cezar Peluso nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade na 18I6, in

verbis:

I. O plenário desta Corte firmou o entendimento de que, em ação
direta de inconstitucionalidade, é de exigir-se "a apresentação, pelo
proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor
da inicial, com poderes especificos para atacar a norma
impugnada" (ADI na 2.187, ReI. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DI de
12.12.2003).
Nesse sentido, a jurisprudência: ADI na 3087, ReI. Min. JOAQUIM
BARBOSA, DJ de 01.03.2004; ADI n° 3.153, ReI. Min. CELSO DE
MELLO, DJ de 09.03.2006; ADI na 3.313, ReI. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 21.06.2005; ADPF n° 110, ReI. Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJ de 28.06.2007).
Noto que, apesar de intimada a regularizar sua representação
processual, não o fez a demandante, razão pela qual deverá extinta,
sem resolução do mérito, esta ação.
Imperioso ressaltar a existência de outras ações diretas de
inconstitucionalidade sobre o tema (ADI na 1765; ADI na 1766, ADI nO
1767, ADI na 1768, ADI n° 1794), motivo pelo qual a presente extinção
do processo não inviabiliza a eventual análise da questão.
2. Tendo em vista o não atendimento do despacho de tl. 110, pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino - CONTEE, conforme atesta certidão de tl. 111, julgo extinto o
processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 267, IV, do CPC,
21, ~ 1°, do RISTF e 38 da Lei na 8.038, de 28.05.1990.
(ADI nO 1816, Relator: Ministro Cezar Peluso, Decisão Monocrática,
Julgamento em 13/04/2010, Publicação em 27/04/2010: grifou-se).

Assim, diante da irregularidade constatada, a presente ação não deve

ser conhecida.

/1.1//- Da natureza meramente regulamentar dos dispositivos impugnados

Ainda em sede preliminar, cumpre observar que as disposições

AD! n" 5756, ReI. Min. Gilmar Mendes 12



impugnadas não se caracterizam como normas jurídicas primárias, na medida em

que somente regulamentam o disposto nos artigos 40
, incisos lI, X, XIII, XXlI,

XXXI e XXXII; e 10, inciso lI, da Lei na 9.961/2000, bem como nos artigos la, 9
20

; 90
; e 20 da Lei n° 9.656/1998. Confira-se o teor dos referidos dispositivos

legais:

Lei n° 9.96112000.

Ar!. 4° Compete à ANS:
(...)
11 - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais
utilizados na atividade das operadoras;
( ...)
X - definir, para fins de aplicação da Lei na 9.656, de 1998, a
segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de
assistência à saúde, observando as suas peculiaridades;
(...)
XIlJ - decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos
de planos definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nO9.656, de
1998;
(...)
XXII - autorizar o registro e o funcionamento das operadoras de planos
privados de assistência à saúde, bem assim sua cisão, fusão,
incorporação, alteração ou transferência do controle societário, sem
prejuízo do disposto na Lei nO8.884, de 1I de junho de 1994;
(...)
XXXI - requisitar o fornecimento de informações às operadoras de
planos privados de assistência à saúde, bem como da rede prestadora de
serviços a elas credenciadas;
XXXII - adotar as medidas necessárias para estimular a competição no
setor de planos privados de assistência à saúde.

(...)

Art. 10. Compete à Diretoria Colegiada:
(...)
11- editar normas sobre matérias de competência da ANS;

(...)

Art. 19. São sujeitos passivos da Taxa de Saúde Suplementar as pessoas
jurídicas, condomínios ou consórcios constituídos sob a modalidade de
sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão,
que operem produto, serviço ou contrato com a finalidade de garantir a
assistência à saúde visando a assistência médica, hospitalar ou
odontológica.
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Lei nO 9.656/1998.

Art. 10 Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo
do cumprimento da legislação específica que rege a sua ativídade,
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as
seguintes definições:

(...)

9 2° Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o 9 10 deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de auto gestão ou de administração.

(...)

Art. 90 Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para as
operadoras, e duzentos e quarenta dias, para as administradoras de
planos de assistência à saúde, e até que sejam definidas pela ANS, as
normas gerais de registro, as pessoas jurídicas que operam os produtos
de que tratam o inciso I e o 9 IOdo art. 1° desta Lei, e observado o que
dispõe o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se:
I - as operadoras e administradoras estiverem provisoriamente
cadastradas na ANS; e
II - os produtos a serem comercializados estiverem registrados na ANS.

9 1"O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além
de contigurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades
por infração das demais normas previstas nesta Lei.

920 A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e
promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos
apresentados.

9 3° A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora
não comercialize os planos ou os produtos de que tratam o ínciso I e o
9 1" do art. 1° desta Lei, no prazo máximo dc cento e oitenta dias a
contar do seu registro na ANS.

94° A ANS poderá determinar a suspensão temporária da
comercialização de plano ou produto caso identifique qualquer
irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial.

(...)

Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o 9 lOdo
art. 10 desta Lei são obrigadas a fornecer. periodicamente, à ANS todas
as informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação
dos consumidores e de seus dependentes, incluindo seus nomes,
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas dos titulares e Municípios
onde residem, para fins do disposto no art. 32.

~ 10 Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o exercício
das atividades de fiscalização e nos limites por ela estabelecidos, têm
livre acesso às operadoras, podendo requisitar e apreender processos,
contratos, manuais de rotina operacional e demais documentos,
relativos aos produtos de que tratam o inciso I e o ~ IOdo art. 1° desta
Lei.

~ 2° Caracteriza-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas
previstas na lei, a imposição de qualquer dificuldade à consecução dos
objetivos da fiscalização, de que trata o ~ 10 destc artigo.

Sendo assim, constata-se que a natureza meramente regulamentar das

normas questionadas inviabiliza a instauração do processo objetivo de

fiscalização nonnativa, uma vez que o parâmetro imediato de controle não

corresponde ao Texto Constitucional, mas às leis regulamentadas. Assim,

eventual excesso no exercício do poder regulamentar implicaria crise de

ilegalidade em face das disposições constantes das Leis n° 9.961/2000 e n°

9,656/1998, o que, entretanto, não é dirimÍvel pela via do controle normativo

concentrado.

Nessa linha, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é

pacífica no sentido da inadmissibilidade de ação direta de inconstitucionalidade

proposta contra ato normativo secundário. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATOS
NORMA TlVOS ESTADUAIS QUE ATRIBUEM À POLÍCIA
MILITAR A POSSIBILIDADE DE ELABORAR TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS. PROVIMENTO 758/2001,
CONSOLIDADO PELO PROVIMENTO N. 806/2003, DO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, E RESOLUÇÃO SSP N. 403/2001,
PRORROGADA PELAS RESOLUÇÕES SSP NS. 517/2002,
177/2003, 196/2003, 264/2003 E 292/2003, DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATOS
NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1.
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Órgão Julgador:
Publicação em

Os atos normativos impugnados são secundários e prestam-se a
interpretar a norma contida no art. 69 da Lei n. 9.099/1995:
inconstitucionalidade indireta. 2. Jurisprudência do Supremo
Tribunal Fcderal pacifica quanto à impossibilidade de se conhecer
de ação direta dc inconstitucionalidade contra ato normativo
secundário. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não
conhecida.
(AO! n° 2862, Relatora: Ministra Cármen Lúcia,
Tribunal Pleno, Julgamento em 26/03/2008,
09/05/2008; grifou-se);

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Portaria na 796/2000, do
Ministro de Estado da Justiça. Ato de caráter regulamentar.
Diversões e espetáculos públicos. Regulamentação do disposto no art.
74 da Lei federal na 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA). Ato normativo não autônomo ou secundário.
Inadmissibilidade da ação. Inexistência de ofensa constitucional
direta. Eventual excesso que se resolve no campo da legalidade.
Processo extinto, sem julgamento de mérito. Agravo improvido. Votos
vencidos. Precedentes, em especial a ADI n° 392, que teve por objeto a
Portaria na 773, revogada pela Portaria n° 796. Não se admite ação
direta de inconstitucionalidade que tenha por objeto ato normativo não
autõnomo ou secundário, que regulamenta disposições de lei.
(AO! na 2398 AgR, Relator: Ministro Cezar Peluso, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 25/06/2007, Publicação em
31/08/2007; grifou-se).

Nesses termos, constata-se que a presente ação direta não comporta

conhecimento.

JII-MÉRITO

Conforme relatado, o requerente sustenta que as normas impugnadas

regulamentariam a atuação das administradoras de benefícios na contratação de

planos privados de assistência à saúde em desconformidade com os principios da

igualdade, da livre iniciativa, da livre concorrência e do incentivo ao

cooperativismo, previstos nos artigos 1°,inciso IV; 5°, caput; 170, caput e incisos

IV e V; e 174, S 2°, todos da Lei Maior.

Sobre o tema, cumpre destacar, inicialmente, que o artigo 197 da
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Constituição Federal estabelece que as ações e servIços de saúde possuem

relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle. Confira-se:

Ar!. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de Ierceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.

No exercício da referida competência, o ente central editou a Lei nO

9.961/2000, que "cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e dá

outras providências", e a Lei nO9.656/1998, a qual "dispõe sobre os planos e

seguros privados de assistência à saúde", sendo que ambos os diplomas legais

preveem a figura da administradora de planos de assistência à saúde. Confira-se:

Lei nO 9.656/1998.

Ar!. 10 Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo
do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade,
adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as
seguintes definições:

(...)

~ 2° Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o ~ 10deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde,
pela modalidade de autogestão ou de administração.

(...)

Ar!. 9° Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para
as operadoras, e duzentos e quarenta dias, para as administradoras de
planos de assistência à saúde, e até que sejam definidas pela ANS, as
normas gerais de registro, as pessoas jurídicas que operam os produtos
de que tratam o inciso I e o ~ 1° do art. 10 desta Lei, e observado o que
dispõe o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se:
I - as operadoras e administradoras estiverem provisoriamente
cadastradas na ANS; e
li - os produtos a serem comercializados estiverem registrados na ANS.

(...)
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Art. 19. Para requerer a autorização definitiva de funcionamento, as
pessoas jurídicas que .já atuavam como operadoras ou
administradoras dos produtos de que tratam o inciso I e o 9 IOdo art.
I° desta Lei, terão prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
da regulamentação específica pela ANS. (Grifou-se).

Lei n° 9.961/2000.

Art. 4° Compete à ANS:
(...)
X - definir, para fins de aplicação da Lei nO 9.656, de 1998, a
segmentação das operadoras e administradoras de planos privados
de assistência à saúde, observando as suas peculiaridades; (Grifou-se).

Como se depreende dos dispositivos legais transcritos, compete à

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS disciplinar a atividade e o

registro das administradoras de planos de assistência à saúde. No exerCÍcio dessa

atribuição, referida agência editou a Resolução Normativa nO 196/2009, que

"dispõe sobre a Administradora de Beneficios". O artigo 2° do mencionado

diploma contém a definição dessas entidades, in verbis:

Art. 2° Considera-se Administradora de Beneficios a pessoa jurídica
que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante
ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos
privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma
das seguintes atividades:
I - promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma
do artigo 23 da RN nO195, de 14 de julho de 2009.
11- contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição
de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas
legitimadas para contratar;
111- oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas
contratantes;
IV - apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como:
a) negociação de reajuste;
b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de
saúde; e
c) alteração de rede assistencial.

Parágrafo único. Além das atividades constantes do capul, a
Administradora de Beneficios poderá desenvolver outras atividades,
tais como:
I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano;
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II - terceirização de serviços administrativos;
111- movimentação cadastral;
IV - conferência de faturas;
V - cobrança ao beneficiário por delegação; e
VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano,
modelo de gestão.

Desse modo, verifica-se que as administradoras de planos de

assistência à saúde (ou administradoras de beneficios) participam como

intermediárias nas relações contratuais que envolvem as operadoras e as pessoas

jurídicas que desejem contratar planos coletivos para seus sócios, membros ou

empregados (sociedades empresárias, sindicatos, associações profissionais etc.).

Nessa relação contratual, a administradora de planos de assistência à

saúde pode assumir a representação dos interesses do grupo de beneficiários

vinculados à pessoa jurídica contratante, desenvolvendo atividades de consultoria

e de negociação contratual, bem como serviços de natureza administrativa, a

exemplo da movimentação cadastral, da conferência de faturas, da prestação de

apoio em área de recursos humanos e da realização de cobrança ao beneficiário

por delegação. Conforme dispõe o artigo 5° da Resolução Normativa nO

196/20094, a administradora, na condição de estipulante de plano coletivo,

também pode absorver os riscos decorrentes da inadimplência da pessoa jurídica

contratante.

Ademais, o artigo 3° da Resolução Normativa n° 196/2009 veda a

atuação da administradora de planos de assistência à saúde na condição de

representante, mandatária ou prestadora de serviço da operadora de plano de

assistência à saúde. Confira-se:

4 "Art. 5° A AJmin;..,lradora de Beneficios poderá conlratar plano privado de assistência à saúde, na condição de
estipulante de plano coletivo, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas ler;itimadas para contratar, desde
que a Adn,;nis/radora assuma o risco decorrente da inadimplênda da pessoajurídicG, com a vinculação de ativos
garantidores sl((icienfes para tanlo.'"
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Art. 30 A Administradora de Benefícios não poderá atuar como
representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de
Plano de Assistência à Saúde nem executar quaisquer atividades típicas
da operação de planos privados de assistência à saúde.

Já a Resolução Normativa nO195/2009 "dispõe sobre a classificação

e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua

contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de

assistência à saúde e dá outras providências".

Conforme ressaltado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-

ANS nas informações prestadas na presente ação direta, referida resolução foi

editada com o objetivo de coibir fraudes nos contratos de planos de saúde

coletivos, em especial a conduta praticada por algumas instituições privadas que,

com o objetivo de fugir à fiscalização da agência reguladora, ofereciam planos

individuais com a aparência de coletivos. Confira-se o seguinte trecho das

informações (fi. 05):

Observa-se, portanto, que alguns agentes economlcos do setor
encontraram neste segmento uma forma de burlar a legislação. Como o
plano coletivo depende da intermediação de uma pessoa jurídica,
começaram a atuar no mercado "associações de tàchada", que reúnem
pessoas sem nenhum vínculo, com o único objetivo de ter um plano que
a princípio parece mais barato, mas que traz, como visto, vários riscos
ao beneficiário. Acrescente-se, ainda, que, em razão da falta de
representatividade, nem sempre o negociante defende adequadamente
os interesses dos consumidores.

Registre-se que a necessidade da edição do referido ato normativo

constou das conclusões do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito

instalada, na Câmara dos Deputados, com a finalidade de investigar denúncias de

irregularidades na prestação de serviços por empresas e instituições privadas de

planos de saúde. Nessa ocasião, a mencionada comissão parlamentar recomendou

ao Poder Executivo, dentre outras medidas, a "edição de Resolução específica
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visando a caracterização e eventuais medidas para impedir afalsa coletivização

de contratos, artificio que vem sendo usado parafugir às regras mais rígidas dos

contratos individuais" 5 •

A propósito, merecem destaque os seguintes trechos da exposição de

motivos da referida Resolução Normativa nO195/20096;

A Agência Nacional de Saúde Suplementar, em sua atuação e no
diálogo com os atores do setor identificou a necessidade de
adequação dos normativos que regulam a atuação do mercado em
relação aos planos coletivos, de forma a tornar mais transparentes
as relações contratuais, coibir a seleção de risco e a falsa
colctivização entre outros avanços.
(...)
Quanto à administradora de benefícios, a proposta traz para a
regulação um agente que já atua no mercado de planos coletivos,
ordenando as atividades que lhe são privativas, facultadas e
vedações expressas que garantam o cumprimento da legislação e a clara
delimitação de sua intervenção como um contratado da pessoa jurídica
contratante e, portanto, de seus associados, sem desenvolver qualquer
atuação típica da operação de planos. (Grifou-se).

Constata-se, portanto, que as disposições hostilizadas disciplinaram

a atuação das administradoras de planos de assistência à saúde com o objetivo de

conferir maior transparência às relações contratuais, mediante uma atuação que

propicie a representação dos interesses da pessoa jurídica contratante e dos

beneficiários dos planos de saúde coletivos.

Desse modo, considerando-se que são distintas a natureza e as

atividades prestadas por operadoras e administradoras de planos de assistência à

saúde, mostra-se razoável a atribuição a tais entidades de diferentes conjuntos de

prerrogativas e proibições. A título de exemplo, as administradoras de planos de

Dispon íve I em: <http://www2.camara.!eg.h •./alividade-/ eg IsIativa/com issoes/co/11 issoes-
temporarias/parlamentar-de-inquerito/52-legislatura/cpisaude/relator;~final.p4f>. Acesso em: 14 set. 20] 7.

(, Trecho extraído das informações prestadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nos autos da
presente ação direta (fls. 06/07).
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assistência à saúde encontram-se proibidas de possuir rede própria, credenciada

ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos para oferecer

aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. Confira-se, a esse respeito, o

artigo 8° da Resolução n° 196/2009:

Art. 80 A Administradora de Benefícios não poderá ter rede própria,
credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou
odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica
contratante.

Referidas atividades inserem-se na competência das operadoras de

planos de assistência à saúde, nos termos do artigo 1°, inciso lI, da Lei mO

9.656/1998, in verbis:

Art. 10( ••• )

J - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós
estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir,
sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela fàculdade de acesso e
atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a
ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada.
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor;
IJ - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativa, ou entidade de auto gestão, que opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I deste artigo;

Em relação às obrigações respectivas, o artigo 3° da Resolução

Normativa n° 295/20127 determina que as operadoras são responsáveis por enviar

à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS os dados cadastrais de todos os

7 "AN.jO As operadoras devem enviar para a ANS os dados cadastrais de lodos os seus beneficiários, naloJ'mG
desta Resoluç{/o e do seu Anexo e de regulamentação espec{(ica da Diretoria de Desenvolvimento Setorial -
DIDES
,~çl° As operadoras são responsávâs por manter os dados cadastrais de beneficiários atualizados, corre/os e
fidedigno.\' na ANS
{i 2° A ANS poderá, de (dlcio, adequar os dados cadastrais de beneficiários do Sistema de Infármaçties de
Beneficiários da Agência Naôonal de Saúde Suplementar - SIB/ANS a parI ir de outraslontes quejulgar cahíveis."
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seus beneficiários. Desse modo, diversamente do sustentado pelo requerente, não

há necessidade de que as administradoras desempenhem idêntica atividade, uma

vez que a responsabilidade pelo cumprimento da referida obrigação foi atribuida

à pessoa jurídica que oferece, efetivamente, os serviços médico-hospitalares e

odontológicos.

Em outros termos, a isenção das administradoras de planos de

assistência à saúde quanto ao cumprimento de determinadas obrigações decorre

da própria natureza de sua atividade, que a diferencia das operadoras que atuam

no setor, inclusive para efeito de distribuição de direitos e deveres. Destarte, não

há que se falar em desequilíbrio das relações contratuais em razão da intervenção

das administradoras na contratação de planos privados de assistência à saúde, haja

vista que essas entidades e as operadoras atuam em segmentos distintos.

Ademais, ressalte-se que a possibilidade de as administradoras

contratarem plano privado de assistência à saúde, na condição de estipulantes de

planos coletivos, também não gera o aventado prejuízo à atividade econômica,

uma vez que as normas impugnadas exigem dessas entidades, em contrapartida, a

vinculação de ativos suficientes para garantir os riscos decorrentes de eventual

inadimplência da pessoa jurídica contratante. Confira-se a redação do artigo 5° da

Resolução Normativa nO196/2009:

Ar!. 5° A Administradora de Benefícios poderá contratar plano privado
de assistência à saúde, na condição de estipulante de plano coletivo, a
ser disponibilizado para as pessoas juridicas legitimadas para contratar,
desde que a Administradora assuma o risco decorrente da
inadimplência da pessoa jurídica, com a vinculação de atívos
garantidores suficientes para tanto.

~ 1°A ANS regulamentará a vinculação dos ativos garantidores através
de resolução especifica.

~ 2° Caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora
de Plano de Assistência à Saúde exigir a comprovação da legitimidade
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da pessoa jurídica contratante, na forma dos arts. 5° e 9° da RN nO195,
de 14 de julho de 2009 e da condição de elegibilidade do beneficiário.
(Grifou-se).

Não subsiste, portanto, o argumento do requerente no sentido de que

as prerrogativas conferidas às administradoras, bem como a dispensa quanto à

obrigação de enviar informações dos beneficiários ao Sistema de Informações de

Produtos - SIP promoveriam desequilíbrio nas relações contratuais, em suposto

desrespeito aos princípios da livre iniciativa e da liberdade de concorrência

(artigos l°, inciso IV; e 170, caput e inciso IV, da Constituição).

De modo semelhante, não configura ofensa aos mencionados

princípios constitucionais a participação das administradoras de planos privados

de assistência à saúde na celebração dos contratos entre as operadoras e as pessoas

jurídicas contratantes. Isso porque a atuação dessas administradoras, na condição

de intermediárias, é facultativa, ou seja, não há óbice para que a contratação dos

planos coletivos de assistência à saúde seja realizada diretamente com as

operadoras.

Tampouco procede a alegação do autor de que as administradoras de

planos de assistência à saúde estariam imunes ao poder de polícia exercido pela

agência reguladora competente. Com efeito, o artigo 25 da Lei nO9.656/1998H

permite que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS fiscalize a atuação

tanto das administradoras, como das operadoras. Aliás, o artigo 1°, S 2°, da

Resolução nO124, de 30 de março de 2006, que "dispõe sobre a aplicação de

penalidades para as infrações à legislação dos planos privados de assistência à

saúde", prevê, expressamente, a sujeição das administradoras às sanções previstas

l! "Ar/. 25. As infrações dos disposilh'os desta Lei e de seus regulamentos. hem como aos dispositivos dos contra/os
prmados. a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sl~ieilama
operadora dos proJwos de que traIam () indso f e o .~ç1° do art. 1° desta Lei, seus administradores, memhros de
conselhos adminislraNvos. deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades. sem
prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:"
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pela referida resolução. Confira-se:

Art. 1° As operadoras de planos privados de assistência à saúde, que
operam os produtos de que tratam o inciso I e o !l IOdo ar!. 1° da Lei nO
9.656, de 1998, doravante denominadas operadoras, seus
administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados, quando violarem os contratos de
planos privados de assistência à saúde ou a legislação do mercado de
saúde suplementar, estão sujeitos às penalidades instituídas pela Lei nO
9.656 de 1998, e graduadas nesta Resolução, sem prejuízo da aplicação
das sanções de natureza civil e penal cabíveis, conforme especificado.

(...)

!l 2° A presente Resolução Normativa aplica-se a todas as Operadoras
de planos privados de assistência à saúde, inclusive as Administradoras
de Benefícios.

Quando à suposta violação ao princípio da igualdade, insta ressaltar

que as normas questionadas exigem, para a contratação de planos coletivos de

assistência à saúde, a comprovação do vínculo entre os beneficiários e a pessoa

jurídica contratante. Assim, observa-se que as disposições sob invectiva não

conferem tratamentos diferenciados a sujeitos que se encontram em idêntica

situação fática, mas, apenas, objetivam coibir a prática da falsa coJetivização nos

contratos em comento. Veja-se, novamente, o teor dos artigos 5° e 9° da Resolução

Normativa nO195/2009, in verbis:

Art. 5° Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é
aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população
delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou
estatutária.

!l 10 O vínculo à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda,
desde que previsto contratualmente:
1 - os sócios da pessoa jurídica contratante;
li - os administradores da pessoajurídica contratante;
111 - os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados
anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do
disposto no capuI dos artigos 30 e 31 da Lei na 9.656, de 1998;
1V - os agentes políticos;
V - os trabalhadores temporários;
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VI - os estagiários e menores aprendizes; e
VII - o grupo fàmiliar até o terceiro grau de parentesco consangüíneo,
até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou
companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos
demais vínculos dos incisos anteriores.

(...)

Art. 9° Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele
que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha
vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional,
classista ou setorial:
I - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja
necessário o registro para o exercício da profissão;
11 - sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e
confederações;
III - associações profissionais Icgalmente constituídas;
IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes
de profissões regulamentadas;
V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se
enquadrem nas disposições desta resolução:
VI - entidades previstas na Lei nO7.395, de 31 de outubro de 1985, e
na Lei nO7.398, de 4 de novembro de 1985.

S I° Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo
por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo fàmiliar do
beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consangüíneo, até
o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro.

S 2° A adesão do grupo familiar a que se refere o S 1° deste
artigo dependerá da participação do beneficiário titular no contrato de
plano de assistência à saúde.

S 3° Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa
jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do
beneficiário.

S 4° Na fonna de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá
tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de
Assistência à Saúde comprovar a legitimidade da pessoa jurídica
contratantc, na forma do caput deste artigo, e a condição de
elegibilidade do beneficiário.

Ainda nesse ponto, vê-se que o artigo 9°, inciso IV, da Resolução nO

195/2009, acima transcrito, autoriza as "cooperativas que congreguem membros

de categorias ou classes de profissões regulamentadas" a contratar plano coletivo

de assistência à saúde para seus cooperados. Tal previsão, conforme visto
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anteriormente, não obriga que esses ajustes sejam intermediados pelas

administradoras de beneficios, razão pela qual não se vislumbra violação ao

preceito constitucional que incentiva o cooperativismo (artigo 174, ~ 2°, da Lei

Maior).

Feitas essas considerações, constata-se que os dispositivos

questionados se compatibilizam com o Texto Constitucional.

IV - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se,

preliminarmente, pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela

improcedência do pedido formulado pelo requerente.

São essas, Excelentissimo Senhor Relator, as considerações que se

tem a fazer em face do artigo 103, S 3°, da Constituição Federal, cuja juntada aos

autos ora se requer.

Brasília;!') de setembro de 2017.

GRACE MARIA FE(}ÂNoÉS MENDONÇA
AdVOgada~~~a União

ISAoodi1t~~~DA
Advogada da União

Secretária-Geral de Contencioso

CAIO SUNDlN PALMEIRA DE OLIVEIRA
Advogado da União
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