PROJETO DE LEI N.º 7.419-A, DE 2006
(Do Senado Federal)
PLS nº 174/2000
Ofício (SF) nº 1.575/2006
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde; tendo parecer: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela rejeição deste e dos de nºs 6125/05 e
7340/06, apensados (relator: DEP. DR. NECHAR), pela aprovação do de
nº 4164/04, apensado, com emenda, e pela rejeição do de nºs 7128/06,
apensado (relator: DEP. JOSÉ LINHARES), pela aprovação dos Projetos
de Lei nºs 4076/01, 4078/01, 4469/01, 4844/01, 311/03, 2934/04, 7600/06,
756/07, apensados, com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 4367/01,
4570/01, 7267/02, 71/03, 156/03, 1603/03, 1777/03, 2474/03, 3058/04,
3940/04, 4632/04, 6510/06, 1942/07, 2901/08, 7389/02, 1349/03, 4075/04,
e 582/07, apensados e das Emendas apresentadas na Comissão aos
Projetos de Lei nºs 4469/2001 e 3058/2004, apensados (Relator: DEP.
RIBAMAR ALVES); da Comissão de Defesa do Consumidor, pela
aprovação dos de nºs 4076/01, 4078/01, 4367/01, 4469/01, 4570/01,
4844/01, 71/03, 311/03, 1349/03, 1603/03, 1777/03, 2934/04, 3940/04,
7600/06, 756/07 e 4393/08, apensados, com substitutivo, e pela rejeição
dos de nºs 7267/02, 7389/02, 156/03, 2474/03, 3058/04, 4075/04, 4632/04,
6510/06, 582/07, 1942/07, 2901/08, 5024/09 e 5143/09, apensados
(relator: DEP. CEZAR SILVESTRI); e da Comissão de Finanças e
Tributação, pela não implicação com aumento ou diminuição da receita ou
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação
financeira e orçamentária dos de nºs 4164/04 e 7128/06, apensados, e da
emenda adotada pela Comissão de Seguridade Social e Família ao de nº
4164/04 (relator: DEP. MANOEL JUNIOR e relator substituto: DEP.
GUILHERME CAMPOS). Pendente de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania.
(*) Republicado em 03/05/2016 para inclusão de apensados (108)
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*C0059412A*
CÂMARA DOS DEPUTADOS

NOVO DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
DEFESA DO CONSUMIDOR
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD)
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (MÉRITO E ART. 54
RICD).
APENSE A ESTE O PL-6125/2005 E SEU APENSADO.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

SUMÁRIO
I – Projeto inicial
II – Projetos apensados: 6125/05 e 7340/06
III – Na Comissão de Seguridade Social e Família:
− Parecer do relator
− Parecer da Comissão
IV – Novas apensações: 4076-A/01 (4078/01, 4367-A/01, 4469-A/01, 4570/01,
4844/01, 7267/02, 7389/02, 71/03, 156/03, 311/03, 1349/03, 1603/03, 1777/03,
2474-A/03, 2934/04, 3058-A/04, 3940/04, 4075/04, 4632/04, 6510/06, 7600/06,
582/07, 756/07, 1942/07, 2901/08, 4393/08, 5024/09 e 5143/09), 4164/04 e
7128/06 (com parecer da CSSF e CFT enquanto apensado ao 2642/03),
3088/04, 3247/04, 3362/04, 3708/04, 6849/06, 590/07, 3473/08, 4016/08,
5730/09, 6483/09, 6677/09, 6821/10, 7590/10, 7594/10, 7762/10, 8048/10 (com
emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família), 394/11,
657/11, 805/11, 1076/11, 1147/11, 1431/11, 1647/11, 1677/11, 1763/11,
2066/11, 2328/11, 2538/11, 2645/11, 2734/11, 2981/11, 2982/11, 3087/12,
3285/12, 3346/12, 3675/12, 3949/12, 4036/12, 4077/12, 4201/12, 4402/12,
4726/12, 4990/13, 5152/13, 5715/13, 5912/13, 5963/13, 6067/13, 6436/13,
6714/13, 6715/13, 6819/13, 7111/14, 7142/14, 7694/14, 7844/14, 7914/14,
121/15, 176/15, 1039/15, 2128/15, 2274/15, 2295/15, 2344/15, 2504/15,
2608/15, 2949/15, 4043/15, 4097/15, 4294/16, 4404/16, 4644/16, 4729/16,
4748/16 e 4787/16
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “f” do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. .........................................................................................
........................................................................................................
II - ..................................................................................................
........................................................................................................
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes
menores de dezoito anos, inclusive quando se tratar de internação em
unidade de terapia intensiva ou similar, desde de que haja prescrição
médica;
.............................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 08 de agosto de 2006.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.....................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
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c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
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Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular".
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º. 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
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§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS. " (NR)
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"Art. 9º. 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus
atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
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"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor
ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput , na
forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I -.......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ...................................................................................................................
.........................................................................................................................
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c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.125, DE 2005
(Do Sr. João Mendes de Jesus)
Dispõe sobre o acompanhamento de paciente, criança ou idoso, durante
internação hospitalar, bem como o direito de o acompanhante ter acesso
à refeição custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 7419/2006
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O acompanhamento de paciente, criança ou idoso, durante a
internação hospitalar, será permitido e facilitado sua permanência nos hospitais
públicos, tendo o acompanhante, inclusive, direito à refeição.
Art. 2º O Sistema Único de Saúde (SUS) custeará os gastos com o
acompanhante de paciente, criança ou idoso, durante a internação hospitalar
ocorrida em hospitais contratados e conveniados pelo SUS, seguindo critérios,
parâmetros e valores do Conselho Nacional de Saúde.
Art. 3º A alínea f, inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“f) cobertura de despesas de acompanhamento, no caso de
pacientes menores de dezoito anos e idosos.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em razão de os idosos, muitas vezes, por causa da idade avançada e de
enfermidades que os vitimam, necessário se faz dar-lhes apoio, por intermédio de
acompanhantes, que os cuide, de maneira paciente e afetiva, já que suas condições
físicas não lhes permitem enfrentar, sozinhos, problemas de saúde que lhes afligem
e lhes impedem de ter uma vida normal.
Os idosos acometidos de enfermidades ficam dependentes de ajuda
humanitária e por isso é imperativo que lhes seja dada a oportunidade de serem
acompanhados por profissionais, parentes ou amigos. Esse fator fará com que o
idoso recupere sua saúde e sua auto-estima mais rápido, pois, por meio de apoio e
afeto humanos, ele se sentirá seguro, confortado e respeitado.
Outrossim, tal qual ao idoso, a criança também tem a mesma necessidade de
amparo por parte de seus parentes e amigos. Portanto, faz-se necessário que a
criança tenha a liberdade de ser acompanhada durante sua enfermidade, no sentido
que ela seja objeto de uma rápida recuperação de sua saúde.
Visando efetivar o apoio e o acompanhamento de idosos e de crianças que
estão enfermas ou internadas em hospitais, torna-se necessário que o Sistema
Único de Saúde (SUS) preveja e execute a cobertura orçamentária e de despesas
referentes à alimentação para somente um acompanhante, que, geralmente, por ser
cidadão de baixa renda, não tem dinheiro sequer para se alimentar.
O presente projeto de lei torna legal e obrigatório o reconhecimento à
necessidade de o acompanhante de criança e de idoso enfermos ter também direito
a se alimentar financiado pelo SUS.
Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação
do projeto de lei que ora apresentamos.
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Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005.
Deputado JOÃO MENDES DE JESUS
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;"
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;"
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
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b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional".
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
* Vide Medida Provisória nº 2177-44, de 24 de Agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1o 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
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§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
o
§ 4 É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
....................................................................................................................................
§ 1o São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos VI
e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência
privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2o do art. 1o.
§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, no
prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9o 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 § 1o do art. 1o 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.
§ 1o O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2o A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3o A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
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§ 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus
atuais e futuros consumidores.
§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor
ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na
forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
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pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
.........................................................................................................................
III - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
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Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
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§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1o do art. 1o desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1o Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
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§ 2o Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3o Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4o Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5o Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6o O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o.
§ 7o As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1o Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o exercício das
atividades de fiscalização e nos limites por ela estabelecidos, têm livre
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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 § 1o do art. 1o desta Lei.
§ 2o 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 21. .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
§ 1o A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2o As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1o As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2o Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3o À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1o deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4o A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
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§ 5o A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1o deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6o O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1o O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3o No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4o O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5o A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2o Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
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§ 3o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1o, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1o, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4o Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5o A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6o Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros,
inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de planos
privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência do
descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
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previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1o O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2o O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3o A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4o O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2o, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5o Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6o Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7o Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8o O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9o A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1o a 7o deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1o O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
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§ 2o Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3o O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2o, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1o O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela
ANS.
§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
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§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7o A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2o deste artigo.
§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2o Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3o A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5o A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6o Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
contratados até 1o de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
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tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7o Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8o A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1o O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2o Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3o O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
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§ 4o O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5o O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6o As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7o O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6o do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1o Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
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repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3o O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
as disposições da Lei no 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
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na Lei no 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2o Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1o a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 3o O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei no
9.656, de 1998.
Art. 4o A Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4o .............................................................................................................
..........................................................................................................................
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;
..........................................................................................................................
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 no 8.884, de 11 de junho de 1994;
..........................................................................................................................
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a
requerer a falência ou insolvência civil das operadores de planos privados de
assistência à saúde;
XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados
de assistência à saúde das operadoras;
..........................................................................................................................
XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de
ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus
cumprimentos;
XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal,
do liquidante e do responsável pela alienação de carteira.
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e
fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) direção fiscal ou técnica;
d) liquidação extrajudicial;
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
f) normas de aplicação de penalidades;
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos
comercializados ou disponibilizados;
XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e
outras relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos
de assistência à saúde.
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§ 1o A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível
com multa diária de R$ 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.
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 10. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1o A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três diretores,
dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no
mínimo, três votos coincidentes.
§ 2o Dos atos praticados pelos Diretores caberá recurso à Diretoria
Colegiada como última instância administrativa.
..............................................................................................................." (NR)
Art. 13. .............................................................................................................
..........................................................................................................................
IV - ..................................................................................................................
..........................................................................................................................
p) Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização;
q) Associação Médica Brasileira;
V - ...................................................................................................................
a) do segmento de autogestão de assistência à saúde;
b) das empresas de medicina de grupo;
c) das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar;
d) das empresas de odontologia de grupo;
e) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde
suplementar;
VI - por dois representantes de entidades a seguir indicadas:
a) de defesa do consumidor;
b) de associações de consumidores de planos privados de assistência à
saúde;
c) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais.
..........................................................................................................................
§ 2o As entidades de que tratam as alíneas dos incisos V e VI escolherão
entre si, dentro de cada categoria, os seus representantes e respectivos
suplentes na Câmara de Saúde Suplementar." (NR)
"Art. 20. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6o As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se
enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de recursos
humanos, ou de filantropia, ou que tenham número de usuários inferior a
vinte mil, ou que despendem, em sua rede própria, mais de sessenta por
cento do custo assistencial relativo aos gastos em serviços hospitalares
referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao
menos trinta por cento de sua atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS,
farão jus a um desconto de trinta por cento sobre o montante calculado na
forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 7o As operadoras de planos privados de assistência à saúde que
comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a um
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desconto de cinqüenta por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 8o As operadoras com número de usuários inferior a vinte mil poderão
optar pelo recolhimento em parcela única no mês de março, fazendo jus a
um desconto de cinco por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, além dos descontos previstos nos §§ 6o e 7o, conforme
dispuser a ANS.
§ 9o Os valores constantes do Anexo III desta Lei ficam reduzidos em
cinqüenta por cento, no caso das empresas com número de usuários inferior
a vinte mil.
§ 10. Para fins do disposto no inciso II deste artigo, os casos de alteração de
dados referentes a produtos ou a operadoras, até edição da norma
correspondente aos seus registros definitivos, conforme o disposto na Lei no
9.656, de 1998, ficam isentos da respectiva Taxa de Saúde Suplementar.
§ 11. Para fins do disposto no inciso I deste artigo, nos casos de alienação
compulsória de carteira, as operadoras de planos privados de assistência à
saúde adquirentes ficam isentas de pagamento da respectiva Taxa de Saúde
Suplementar, relativa aos beneficiários integrantes daquela carteira, pelo
prazo de cinco anos." (NR)
"Art. 21. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1o Os débitos relativos à Taxa de Saúde Suplementar poderão ser
parcelados, a juízo da ANS, de acordo com os critérios fixados na legislação
tributária.
§ 2o Além dos acréscimos previstos nos incisos I e II deste artigo, o não
recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda dos
descontos previstos nesta Lei." (NR)
"Art. 33. A ANS designará pessoa física de comprovada capacidade e
experiência, reconhecida idoneidade moral e registro em conselho de
fiscalização de profissões regulamentadas, para exercer o encargo de diretor
fiscal, de diretor técnico ou de liquidante de operadora de planos privados
de assistência à saúde.
§ 1o A remuneração do diretor técnico, do diretor fiscal ou do liquidante
deverá ser suportada pela operadora ou pela massa.
§ 2o Se a operadora ou a massa não dispuserem de recursos para custear a
remuneração de que trata este artigo, a ANS poderá, excepcionalmente,
promover este pagamento, em valor equivalente à do cargo em comissão de
Gerência Executiva, nível III, símbolo CGE-III, ressarcindo-se dos valores
despendidos com juros e correção monetária junto à operadora ou à massa,
conforme o caso." (NR)
Art. 5o O § 3o do art. 1o da Lei no 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 3o Caberá, exclusivamente, ao Conselho de Saúde Suplementar CONSU, nos termos da Lei no 9.656, de 1998, e à ANS, nos termos da Lei
no 9.961, de 2000, disciplinar o seguro de que trata este artigo quanto às
matérias previstas nos incisos I e IV do art. 35-A da referida Lei no 9.656,
de 1998, e no art. 4o da Lei no 9.961, de 2000, bem como quanto à
autorização de funcionamento e à operação das sociedades seguradoras
especializadas." (NR)
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Art. 6o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Ficam revogados os arts. 2o a 7o, o inciso VIII do art. 10, o § 3o do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3o do art.
4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 7.340, DE 2006
(Do Sr. Ary Kara)
Autoriza o acompanhamento de enfermos internados em hospitais
públicos e conveniados ao SUS e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 6125/2005.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Aos enfermos internados em hospitais, casas de saúde e
maternidades públicas ou conveniadas ao Sistema Único de Saúde, é facultada a
presença de um acompanhante durante todo o período de internação.

Parágrafo único. A unidade de saúde deverá providenciar acomodação e
alimentação dignas para o acompanhante de que trata o caput desse artigo.

Art. 2º. As unidades de saúde mencionadas no art. 1º terão prazo de (01) ano
a partir da publicação dessa Lei para implantar o sistema por ela determinado.
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Parágrafo único. Os infratores estão sujeitos a suspensão de repasse de
recursos públicos além da perda do registro junto ao Ministério da Saúde.

Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor 60 dias após sua publicação no Diário
Oficial da União.

Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO

Várias pesquisas realizadas por hospitais em todo o mundo, inclusive no
Brasil, demonstram que a presença de um familiar ou amigo junto ao paciente
internado melhora seu estado de ânimo, o que reduz o tempo de internação e
abrevia a cura. Quase todos os hospitais de excelência já adotam o
acompanhamento dos pacientes como forma de auxiliar a terapia. Por outro lado, a
presença de um acompanhante inibe a ação criminosa que com freqüência tem
raptado recém-nascidos em maternidades, assassinado pacientes para retirada de
órgãos ou, simplesmente, melhora o atendimento dos profissionais da saúde uma
vez que o acompanhante cobra mais atenção dos mesmos a seu amigo ou parente.
Nesse sentido esperamos contar com o apoio dos senhores Congressistas para
aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em 11 de julho de 2006.

Deputado ARY KARA
PTB/SP

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I - RELATÓRIO
A proposição sob comento, de autoria do SENADO FEDERAL, visa
a alterar a Lei dos Planos de Saúde com vistas a que se inclua nas exigências mínimas que
todo contrato deve observar a cobertura de despesas de acompanhantes para pacientes
menores de dezoito anos, inclusive para internações em unidade de terapia intensiva.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL-7419/2006

33

Apensados à proposição principal encontram-se dois outros Projetos.
O primeiro deles, o Projeto de Lei nº. 6.125, de 2005, de autoria dos eminente Deputado
JOÃO MENDES DE JESUS, visa a tornar obrigação do Sistema Único de Saúde — SUS – o
custeio de despesas de acompanhantes para crianças e idosos, bem como acrescentar a
cobertura de despesas de acompanhantes para idosos por parte das operadoras de planos de
saúde, a exemplo do que ocorre com os menores de dezoito anos.
Já o segundo, o Projeto de Lei nº. 7.340, de 2006, de autoria do
preclaro Deputado ARY KARA, faculta a presença de acompanhantes a todos os pacientes
internados no Sistema Único de Saúde — SUS.
As proposições são de competência de Plenário. Posteriormente,
deverão manifestar-se as Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de
Redação em relação aos pressupostos definidos no art. 54 do Regimento Interno.
Sendo matéria de Plenário, não foi aberto prazo para apresentação de
Emendas.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
As matérias em análise revelam o altíssimo grau de consciência social
e de compromisso público de seus respectivos autores. Sem dúvida, o cuidado e a
preocupação em proteger os pacientes internados em instituições hospitalares denotam o
exercício de mandatos voltados para o interesse dos eleitores.
O interesse do eleitor, entretanto, não é apenas resguardado nas ações
voltadas ao indivíduo. Há que se considerar o interesse coletivo, o gasto público e a
universalização de obrigações em um País diversificado e com realidades contrastantes.
Assim, começando pelo último Projeto citado, entendemos que o SUS
não suportaria as despesas — que, aliás, nem são citadas na proposição — de custear um
acompanhante para cada internação hospitalar. Ademais, isso significaria dobrar a população
em trânsito nas unidades hospitalares do sistema. Pode–se prever o transtorno que a adoção de
uma medida dessa natureza traria ao dia-a-dia dos estabelecimentos e à própria tranqüilidade
dos pacientes.
Do mesmo modo, a segunda proposição analisada pretende instituir a
cobertura de despesas de acompanhantes para crianças e idosos no SUS. Ora, o Sistema Único
de Saúde abrange os mais de cinco mil municípios brasileiros e unidades hospitalares que vão
de simples Unidades Mistas até complexos hospitais terciários que realizam cirurgias de
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ponta.
Querer tratar com uma norma geral toda essa complexidade e
diversidade é perder de vista que medidas dessa natureza são tipicamente de gestão e devem
ser tratadas caso a caso.
No que concerne às duas proposições que pretendem modificar a
disposição referente a acompanhantes nos contratos de planos de saúde, nosso entendimento
também é contrário. A lei deve estabelecer o mínimo necessário e essencial para que os
contratos não sejam desvantajosos para o beneficiário.
Na legislação em vigor já se encontra prevista a cobertura de
acompanhantes para menores de dezoito anos. Querer descer a detalhes como o de
acompanhantes em unidades de terapia intensiva é inadequado para uma norma federal e é,
sobretudo, desconhecer que em tais unidades é totalmente indesejável a presença de familiares
ou de pessoas que não pertençam à equipe hospitalar.
Estender a cobertura aludida para acompanhantes de idosos
representará um encarecimento dos planos, sem qualquer sombra de dúvida. Temas dessa
natureza devem ser parte das opções a serem colocadas ao alvedrio do consumidor quando da
assinatura do contrato.
Ademais, não se deve esquecer que qualquer modificação na Lei só
valeira para os contratos novos, sem possibilidade de alteração dos já em vigor.
Isto posto, nosso voto é pela rejeição do Projeto de Lei nº. 7.419, de
2006, bem como dos Projetos de Lei nº. 6.125, de 2005, e 7.340, de 2006.

Sala da Comissão, em

de

de 2007.

Deputado DR. NECHAR
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeição do Projeto de Lei nº 7.419/2006,
do PL 7340/2006, e do PL 6125/2005, apensados, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Dr. Nechar.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jorge Tadeu Mudalen - Presidente, Alceni Guerra - Vice-Presidente,
Arnaldo Faria de Sá, Bispo Gê Tenuta, Chico D'Angelo, Cida Diogo, Darcísio
Perondi, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Jô Moraes, João Bittar, Jofran Frejat,
José Linhares, Marcelo Castro, Neilton Mulim, Pepe Vargas, Rafael Guerra,
Raimundo Gomes de Matos, Rita Camata, Roberto Britto, Solange Almeida, André
de Paula, Dr. Nechar, Efraim Filho, Gorete Pereira, Guilherme Menezes, Íris de
Araújo, Mário Heringer, Nazareno Fonteles, Pastor Manoel Ferreira, Sebastião Bala
Rocha e Vital do Rêgo Filho.
Sala da Comissão, em 26 de junho de 2007.

Deputado JORGE TADEU MUDALEN
Presidente

PROJETO DE LEI N.º 4.076-A, DE 2001
(Do Sr. Henrique Fontana)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde" incluindo os
procedimentos preventivos no rol dos serviços a serem oferecidos pelas
empresas do setor; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste e dos de nºs 4078/2001, 4469/2001,
4844/2001, 311/2003, 2934/2004, 7600/2006, 756/2007, apensados,
com substitutivo, e pela rejeição dos de nºs 4367/2001, 4570/2001,
7267/2002, 71/2003, 156/2003, 1603/2003, 1777/2003, 2474/2003,
3058/2004, 3940/2004, 4632/2004, 6510/2006, 1942/2007, 2901/2008,
7389/2002, 1349/2003, 4075/2004, e 582/2007, apensados e das
Emendas apresentadas na Comissão aos Projetos de Lei nºs 4469/2001
e 3058/2004, apensados (Relator: DEP. RIBAMAR ALVES); e da
Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação deste e dos de nºs
4.078/2001, 4.367/2001, 4.469/2001, 4.570/2001, 4.844/2001, 71/2003,
311/2003, 1.349/2003, 1.603/2003, 1.777/2003, 2.934/2004, 3.940/2004,
7.600/2006, 756/2007 e 4.393/2008, apensados, com substitutivo, e pela
rejeição dos Projetos de Lei nºs 7.267/2002, 7.389/2002, 156/2003,
2.474/2003, 3.058/2004, 4.075/2004, 4.632/2004, 6.510/2006, 582/2007,
1.942/2007, 2.901/2008, 5.024/2009 e 5.143/2009, apensados (relator:
DEP. CEZAR SILVESTRI).
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 7.419/2006.
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SUMÁRIO
I - Projeto inicial
11 - Projetos apensados: 4078/01, 4367/01, 4469/01, 4570/01, 4844/01, 7267/02,
7389/02, 71/03, 156/03, 311/03, 1349/03, 1603/03, 1777/03, 2474/03,
2934/04, 3058/04, 3940/04, 4075/04, 4632/04, 6510/06, 7600/06, 582/07,
756/07, 1942/07 e 2901/08
111

:-Na .c omissão de Seguridade Social e Família:
- Emendas apresentadas (2)
- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Voto em separado

IV- Novas apensações: 4393/08, 5024/09 e 5143/09
IV ·- Na .Comissão de Defesa do Consumidor:
- Parecer do relator
1o Substitutivo oferecido pelo relator
Complementação de voto
2° Su_bstitutivo oferecido pelo relator
Parecer da Comissão
Votos em separado

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O ~ do art. 10, da Lei n. 0 9.656, de 3 de junho
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.

1O. É instituído o plano ou seguro-

referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial
compreendendo partos, procedimentos preventivos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil~ com padrão de enfermaria ou
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de Doença e Problemas Relacionados com
a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as
exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:"(NR)
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Art. 2° O art. 12, da Lei n. 0 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação :
"Art. 12 ... ... .. ........ .... .. .. ...... ...... ... ..... ...... ... .... ... ..
I - .... .. ...... ....... ...... ... .... ... .. .... ....... .... .. ···· ·· .. ... .... :
a)

cobertura

de

consuitas

médicas!

em

número ilimitado! em clínicas básicas e especializadas! de caráter
preventivo ou curativo, reconhecidas pelo Conselho Federai de
Medicina;
b)

cobertura

de

serviços

de

apo1o

ao

diagnóstico e ao tratamento e demais procedimentos ambulatoriais,
de

caráter

curativo

ou

preventivo,

solicitados

pelo

médico

assistente;" (NR)
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A legislação que rege o setor de planos de saúde
contemplou diversos aspectos da relação entre usuários e empresas, mas deixou
de fora qualquer alusão à cobertura de procedimentos preventivos.
Com efeito, os arts. 1O e 12, referem-se explicitamente à
cobertura de tratamentos e partos, mas não se refere a qualquer garantia de
pagamento de exames decorrentes de ·um exame preventivo.
O resultado é que notícias veiculadas pela imprensa dão

conta de recusas por parte de empresas em remunerar exames como a
mamografia, reconhecidamente um procedimento de grande alcance preditivo,
sem que houvesse uma indicação precisa, decorrente de lesão ou nódulo
mamário detectado.
Diante disso, encaminhamos à apreciação desta Casa
Projeto de Lei

que prevê a cobertura das ações preventivas, tanto no plano

referência, como nas modalidades com redução de cobertura.
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Isto posto: ante a evidente importância e alcance social
desta proposição: esperamos vê-la apoiada por nossos ilustres Pares em ambas
as Casas do Congresso Nacional.
Çy<J

Sala das Sessões, emC-- G de

~-

· ·- _

'-...........

_

- -

•\

_ - - - -

de 2001.

n

(

\

D~~ HENRlQUE FONT'\NA
\.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI

LEI N° 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Art. 1O. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à

saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das
doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela
autoridade competente;"
li - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem
como órteses e próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com
finalidade estética;
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V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII- fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados
ao ato cirúrgico, observado o disposto no § 1o deste artigo ~ "
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços
voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim
compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção
dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;"
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando
declarados pela autoridade competente.
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 1o As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer
tempo revistas e atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida
análise técnico-atuarial.
§ 2° As operadoras defmidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o
oferecerão, obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este
artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores."
§ 3° Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2° deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde
pela modalidade de autogestão e as empre~as que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 3° Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2° deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde
pela modalidade de autogestão.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos
ou seguros privados de assistência à saúde que contenham redução ou
extensão da cobertura assistencial -e do padrão de conforto de internação
hospitalar, em relação ao plano referência definido no art. 1O, desde que
observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
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b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;"
li - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicin~ admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico
assistente;"
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços
gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstic~ fornecimento de
medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e
radioterapi~ conforme prescrição do médico assistente, realizados ou
ministrados durante o período de internação hospitalar;"
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária,
para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos
limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes
menores de dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo
do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o
parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo
do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento
dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de
trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares,
solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e
endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
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b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergênci~ quando não for possível a utilização de
serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras defmidas no
art. 1, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares
praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias
após a entrega à operadora da documentação adequada;"
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1o Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com
redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referênci~ mencionado no
art. 1O, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de
que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial da Saúde."
§ 2° É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos ·os que irnp li carem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional.
§ 3° Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o
estabelecimento de carências superiores a três dias úteis. ·

Vide Medida Provisória no 2.097, de 26/01/2001.
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MEDIDA PROVISÓRIA No 2.097-36, DE 26 DE JANEIRO DE 2001 .
......

ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO
DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:

Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1O. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,
com cobertura assistencial médico-hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou _similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico;

§ l º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão
objeto de regulamentação pela ANS.
§ 2º As empresas que comercializam produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º· desta Lei oferecerão,
obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o planoreferência de que trata este artigo a todos os seus atuais e
futuros consumidores.
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§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste

artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por nonnas
editadas pela ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses
de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à
respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde
do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a
prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser
editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no
plano-referência de que trata o art. 1O, segundo as seguintes
exigências mínimas:
.
I - ...............................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente~

II - ...............................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de
Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos
obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados
durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente,
comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de
abrangência
geográfica
previstos
no
contrato~
e
III - ..............................................................................................

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;
v-······························································································

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência;
VI- reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,
quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,
de acordo com a relação de preços de serviços médicos e
hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no
prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação
adequada;
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica
proibido o oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que trata
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este artigo, observadas suas respectivas condições de
abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação
r~lativa à contratação de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que trata este
artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor,
de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
10
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
No 4.078, DE 2001
(Do Sr. Henrique Fontana) .
Altera o art. 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde".

APENSE-SE AO PL 4076/2Q_01.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 12, caput e inciso I, da Lei n° 9.656, de 3 de
. junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 12. São facultadas a oferta, a
contratação e a vigência de planos ou seguro privados de
assistência à saúde nas segmentações previstas nos
incisos I, 111 e IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de
que trata o art. 1O, observadas as seguintes exigências
mínimas:
I -quando incluir atendimento médico:
a) cobertura de consultas médicas, em
número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, de
caráter preventivo ou curativo, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina:
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b) cobertura de serviços de apoio ao
diagnóstico e tratamento e demais procedimentos
ambulatoriais, de caráter preventivo ou curativo,
solicitados pelo médico assistente;
c) cobertura de internações hospitalares, vedada a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
d) cobertura de internações hospitalares em centro
de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo
e quantidade, a critério do médico assistente;
e) cobertura de despesas referentes a honorários
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;
f)
cobertura de exames complementares
indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação
diagnostica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases
medicinais, transfusão e sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados
durante o período de internação hospitalar;

g) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo
materiais utilizados,
assim
como
da
remoção do paciente,
comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, em
território brasileiro, dentro dos limites de abrangên~ia geográfica previstos
no contrato;
h) cobertura de despesas de acompanhante, no
caso de pacientes menores de dezoito anos;
i) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho
natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os
primeiros trinta dias após o parto;
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j) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho
natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no
prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção;" (NR)
Art. 2° Revoga-se o inciso 11, do art 12, da Lei no 9.656, de 3
de junho de 1998.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n° 9.656, de 1998, conhecida como "Lei dos Planos
de Saúde", representou um inegável avanço relativamente à "Lei da Selva"
até então vigente no setor de saúde suplementar.
Há que se considerar, entretanto, que, mais de dois anos
após a sua publicação, aquele diploma jurídico recebe constantemente
críticas por parte dos órgãos e associações de defesa do consumidor.
Outro ponto que evidencia igualmente a existência de falhas e brechas
legais importantes é o excessivo número de reclamações de consumidores
aos PROCON em todo o território nacional.
Analisando o texto legal, concluímos que um dos pontos
mais polêmicos e controversos é o que se refere à segmentação de planos.
O dispositivo em vigor faculta que as empresas ofereçam ao consumidor
planos referência, somente ambulatoriais, somente hospitalares, com ou
sem cobertura obstétrica, fora os exclusivamente odontológicos.
Essa diversidade de "opções" atendeu especialmente ao
interesse das empresas que alegam "razões de mercado" para essa
segmentação. Ora, a saúde é algo indivisível. Não nos é possível dizer de
antemão que uma determinada pessoa vai demandar ioternação ou não,
podendo, desse modo, adquirir apenas um "plano melhorai", como foram
apelidados os planos que abarcam somente o atendimento ambulatorial.
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Ademais, essa segmentação pode ser prejudicial à saúde
do usuano e anti-econômica. Suponhamos que uma pessoa tenha um
plano apenas hospitalar e necessite submeter-se a uma pequena cirurgia,
passível de ser realizada em ambulatório. A realização dessa intervenção
em ambiente hospitalar, além de onerar desnecessariamente a empresa,
expõe o paciente a um risco desnecessário de infecção hospitalar.
Assim, apresentamos proposição fundindo num mesmo
dispositivo as segmentações hoje admitidas de planos ambulatoriais,
hospitalares e obstétricos.
Cremos que dessa forma estamos resguardando os
interesses e a integralidade da assistência sanitária, conceito moderno e
que capta com sabedoria a indivisibilidade da saúde.
Isto posto, esperamos contar com o apoio de todos os
Parlamentares para aprovação dessa matéria de tão grande alcance social.

Sala das Sessões, em de
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI

LEI No 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .
.....................................................................................................................................

Art. 1O. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à
saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos,
realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das
doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela
autoridade competente; 11
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem
como órteses e próteses para o mesmo fim;
III- inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com
fmalidade estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI- fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados
ao ato cirúrgico, observado o disposto no § 1o deste artigo; 11
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços
voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim
compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção
dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;"
IX- tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim defmidos sob o aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando
declarados pela autoridade competente.
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 1o As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer
tempo revistas e atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida
análise técnico-atuarial.
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§ 2° As operadoras defmidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o
oferecerão, obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este
artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores."
§ 3° Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2° deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde
pela modalidade de autogestão e as empresas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 3° Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2° deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde
pela modalidade de autogestão.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos
ou seguros privados de assistência à saúde que contenham redução ou
extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto de internação
hospitalar, em relação ao plano referência defmido no art. 1O, desde que
observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;"
li - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico
assistente·"
'
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços
gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou
ministrados durante o período de internação hospitalar;"
e) cobertura de taxa de sala de cirurgi~ incluindo materiais
utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária,
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para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos
limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes
menores de dezoito anos ~
III- quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo
do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o
parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo
do consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento
dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de
trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares,
solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e
endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI- reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização de
serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras defmidas no
art. 1, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares
praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias
após a entrega à operadora da documentação adequada;"
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1o Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com
redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no
art. 1O, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de
que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial da Saúde."
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§ 2° É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional.
§ 3° Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o
estabelecimento de carências superiores a três dias úteis.
Vide Medida Provisória no 2.097, de 26/01/2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.097-36, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.

ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO
DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAúDE E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, .no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1O. É instituído o plano-referência de assistência à saúde,
com cobertura assistencial médico-hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com .
padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas
na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
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.................................................................................................................................

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico;
.............................................................................................. . .................

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão
objeto de regulamentação pela ANS.
§ 2º As empresas que comercializam produtos de· que tratam o
inciso l e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão
'
obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o planoreferência de que trata este artigo a todos os seus atuais e
futuros consumidores.

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste~
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
empresas que operem exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas
editadas pela ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses
de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à
respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde
do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a
prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser
editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o ·§ 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações previstas nos incisos l a IV deste artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura defmidas no
plano-referência de que trata o art. 1O, segundo as seguintes
exigências mínimas:
I-·······························································································

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;
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II - ............ ........ ....... .... ... ..... .. ...... ..... ......... ......... ...... ....... ....... ... ..
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de
Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos
obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
························ ···· ··························· ···· ····················· ················ ·····

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstic~
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados
durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados,
assim como da remoção do paciente,
comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de
abrangência
geográfica
previstos
no
contrato;
e
III- ............................. ........................... ......................... ............ .
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;

v- ............................................................................................. .
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência;
VI- reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,
quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
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contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,
de acordo com a relação de preços de serviços médicos e
hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no
prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação
adequada;

§ Iº Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica
proibido o oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que trata
este artigo, observadas suas respectivas condições de
abrangência e contratação.
§ 2Q A partir de 3 de dezembro de I 999, da documentação
__i_~lativa à contratação de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que trata est~
artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor,
de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano referênci~ e de que este lhe foi oferecido." (NR)

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal- Brasília- DF
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N~ 4o367-A~

DE 2001

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Acrescenta parágrafo ao art. 17 da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, obrigando às
unidades de saúde, laboratórios e serviços assemelhados contratados ou credenciados de
planos privados de assistência à saúde a prestarem atendimento de urgência ou emergência,
sem qualquer restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da operadora de
planos de saúde.

APENSE-SE AO PL 4076/2001.

SUMÁRIO
I - Projeto Inicial
li - Na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
-parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se ao art. 17 da Lei 9.656, de 03 de

Ju_t'~de 1998, o seguinte parágrafo 4°:
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"Art. 17............................................ ..................................... .. ..

§ 4o As unidades de saúde a que se refere o caput deste
artigo ficam obrigadas a prestar atendimento de urgência ou emergência, sem
qualquer restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da
operadora de planos de saúde."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Os avanços conquistados pelos consumidores de planos de
saúde, notadamente com a Lei 9.565/98, :~ão foram suficientes ainda para
impedir que tanto as operadoras de planos de saúde., quanto as unidades de
saúde contratadas ou credenciadas lhes causassem sérios transtornos.
Os planos persistem em sua crônica prática de transferir
para o usuário seus custos, sejam verdadeiros ou forjados. Razão pela qual são
inúmeras as multas aplicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar do
Ministério da Saúde às operadoras, muitas vezes sob a alegação de atraso de
pagamento.
Essa situação é muito grave, principalmente por colocar

E.n

risco a vida de muitos usuários, que ficam sem atendimento inclusive nestes
momentos tã delicados, já que as unidades de saúde suspendem todo tipo de
atenção, mesmo para os casos de urgência e emergência.
Este quadro não poder permanecer inalterado, porque,
como sempre, o maior sacrificado é o consumidor. Assim, mais uma vez, faz-se
necessário o Poder Legislativo intervir para preservar a vida de milhões de
usuários e colocar freios na ganância de lucros, desta vez dos serviços
contratados ou credenciados às operadoras de planos de saúde, que terão a
obr~ação

de atender, sem restrição de qualquer ordem, os casos de emergência

/'

/

urgência médica dos usuários de plano de saúde inadimplente.
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Alguns poderiam alegar que não se pode interferir sobre as
relações privadas regidas por contratos, no caso .entre os serviços de saúde e as
operadoras de saúde. Lembram, ainda, a existência do Judiciário como árbitro do
conflito entre as partes. Sem dúvida, não se pretende, em qualquer circunstância,
negar a importância dos contratos e muito menos do Judiciário, todavia, as
situações de emergência não podem esperar por definições entre as parates ou,
mesmo, por medidas judiciais. O usuário, o paciente, tem que dispor dos
instrumentos legais que lhe dê a garantia de que será atndido no tempo
necessário e com todos os meios disponíveis.
Este é o grande objetivo da proposição apresentada, e

·~

espera-se que esta Casa faça mais uma vez preponderar o interesse pela saúde
e pela vida sobre os interesses privados ou econômicos.
Diante

do

exposto

,{_

pela

relevância

conclamamos os ilustres pares a apoiar esta proposição.

Sala das Sessões, em

De

Jf de

M1

da

matéria ,

de 2001 .

~~~ellos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇ..\0 DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI

LEI No 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
DISPÕE SOBRE OS PLAl"JOS E SEGUROS
PRJV ADOS DE ASSISTÊNCIA À SALJDE .

.... . ...................................... . ..................................................................... ......................
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Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados
de assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou
entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1o É facultada a substituição do contrato ou credenciado a que s'e refere o
"caput", desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores
com trinta dias de antecedência.
§ 2° Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior
ocorrer durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo

~temado e a operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a
critério médico, na forma do contrato.
*Vide Medida Provisória

0°

2.097-38, de 27 de março de 2001 .

.... .................. .... ...... ........ .............. ................... .:r: ....... _.............. _................. _.... __ .......... .
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLo\ TIVOS- CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.d97-38, DE 27 DE MARÇO DE 2001.
ALTERA A LEI Nº 9.656~ DE 3 DE JUNHO DE
1998, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS
PRJ\Í ADOS DE ASSISTÊNCIA À SAúDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nç 9.656, de 3 de junho de
1998, passam a vigorar com as seguintes alterações: ·
.......................................................................................................................................................
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"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou
credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar implica compromisso
para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da
vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar a que se refere
o caput deste artigo~ desde que por outro equivalente e mediante
comunicação aos consumidores e à Ji\NS com trinta dias de
antecedênci~ ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais
em vigor.

---

§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a
que se refere o parágrafo anterior ocorrer por vontade da operadora
durante período de internação do consumidor, o estabelecimento
obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas
até a alta hospitalar, a critério ~édico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto~ no parágrafo anterior os casos de
substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas
sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência
imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a
continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor.

§ 4º Em caso de redimênsionamento da rede hospitalar por redução,
as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para
tanto, informando:
r - nome da entidade a ser excluída:
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão~
Ili - impacto sobre a massa assistid~ a partir de parâmetros
definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a
capacidade operacional restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de
manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus
adicional para o consumidor." (NR)
.......................... -...................... -...................... -............................................. .
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Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nº 2.097-37, de 23 de fevereiro de 2001.

12 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, o inciso VIII do art.
Art.

lO, o § 3º do art. 12, o § 2º do art. 16, o parágrafo único do art. 27, e o art. 28 da Lei
nº 9. 656, de 3 de junho de 1998.
Brasília, 27 de março de 2001 ~ 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Parente

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.367/2001

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente da Comissão
determinou a abertura e divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de
prazo para recebimento de emendas (5 sessões), no período de 05/06/2001
a 13/06/2001. Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto.
Sala da Comissão, em 14 de junho de 2001.
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I - RELATÓRIO

O Projeto de Lei n° 4.367, de 2001, de autoria do
nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, propõe a inclusão de parágrafo
ao art. 17 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, obrigando
as unidades de saúde, laboratórios e serviços assemelhados
contratados ou credenciados de planos privados de assistência à saúde
a prestarem atendimento de urgência ou emergência, sem qualquer
restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da op~
de planos de saúde.
(X:;
O projeto não recebeu emendas e cabe-n9s, nesta
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
analisar a questão no que tange à defesa do consumidor e às relações
de consumo.
11 - VOTO DO RELATOR

O projeto de lei sob comento é claro e objetiva a
proteção dos usuários dos planos de saúde nos caso de atendimento de
urgência ou emergência, quando a empresa administradora do plano de
saúde a que são conveniados esteja inadimplente, por qualquer motivo,
com estabelecimento credenciado onde o usuário procure atendimento.
Concordamos com a proposta, pois acreditamos que
a inadimplência da operadora de plano de saúde não pode ser motivo
de não atendimento por parte do estabelecimento conveniado em casos
de urgência ou emergência. O usuário não pode ser penalizado,
especialmente num momento crítico, pela irresponsabilidade ou
desacordo entre a administradora de seu plano de saúde e o
estabelecimento conveniado que procurou para ser atendido.
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A título de observação, pois esta questão deverá ser
devidamente avaliada na douta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, apontamos um eventual equívoco quanto a numeração do
parágrafo a ser incluído pela proposta em tela, pois a Medida Provisória
n° 2.097-38, de 27 de março de 2001, alterou o art. 17 da Lei n° 9.656,
de 3 de junho de 1998, que passou a contar, e vigora atualmente assim,
com 4 parágrafos, assim ao nosso ver, parece que o correto~ o
acréscimo de um quinto parágrafo e não de um quarto como
apresentado na proposta em tela.
Diante do exposto somos pela aprovação do Projeto
de Lei n° 4.367, de 2001.
Sala da Comissão, em

.J...v

de

~_s ~

de 2001.

(J_~~--

Deputa~~essa Grazziotin
Relatora
111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o projeto de Lei n°
4.367/2001, nos termos do parecer da relatora, Deputada Vanessa
Grazziotin.
Participaram da votação os Senhores Deputados Luciano Pizzatto, VicePresidente; Badu Picanço, João Paulo, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto,
Luiz Bíttencourt, Milton Barbosa, Paulo Baltazar, Regis Cavalcante, Ricarte
de Freitas, Ronaldo Vasconcellos, Salatiel Carvalho, Fernando Gabeira, lris
Simões, Paes· Landim, Paulo Gouvêa, Vanessa Grazziotin e Wagner Rossi.
Sala da Comissão, em 26 de setembro de 2001.
I

Deputado LU~yí:O
Vice-presidente no exercício da 7esidência

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília- DF
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.CAMARA D·OS DEPUTADOS .
PROJETO DE LEI
NQ 4.469-A, DE 2001
(Do Sr. Henrique Fontana)

Altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre
os planos seguros ·privados de assistência à saúde", instituindo
o credenciamento universal de profissionais de saúde; tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, pela aprovação (relator: DEP. LUCIANO CASTRO).
DESPACHO~

APENSE-SE AO PL 4076/2001.

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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O Congresso Nacional decreta:

A Lei n. 0 9.656, de 3 de junho de 1998, passa
a vigorar com o seguinte art. 17A:
Art. 1°

"Art. 17A. Todo e qualquer profissional de
saúde, desde que legalmente habilitado, pode se credenciar para o

atendimento aos consumidores de toda e qualquer empresa que
opere os produtos de que trata o inciso \, do § 1°, do art. 1°, desta
Lei, observado o que dispõe o art. ·16

Parágrafo único. O :1escredenciamento dos
profissionais a que alude o caput só pode ocorrer na hipótese de
ocorrência de ato ilegal ou contrário à ética profissional, devidamente
comprovado pela operadora."

JUSTIFICAÇÃO

A Lei dos Planos de Saúde, aprovada há 3 anos pelo
Congresso Nacional, consagrou

um dos institutos mais injustos e contrários ao

interesse público vigentes no País: o do credenciamento de profissionais de

saúde.
A existência de uma rede de profissionais credenciados para
atender consumidores de determinado plano de saúde é diretamente responsável
pela regulação antiética desse mercado.

Isso se deve, em primeiro lugar, a que as operadoras podem ·
jogar com remuneração aviltante para os profissionais, sob a ameaça de
descredenciamento, e na certeza de que, no restrito mercado de trabalho, ela

sempre encontrará profissionais dispostos a trabalhar por menos.
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Secundariamente, ern detrimento do interesse dos
consumidores, as operadoras pressionam os profissionais a não pedirem exames
mais caros, a evitarem internações a todo o custo etc., sempre com a ameaça de
descredenciamento.
Assim, fica evidente que a liberdade de atuação profissional
fica totalmente restrita e desvirtuada, sendo a instituição do credenciamento
universal medida das mais urgentes, merecendo, portanto, apoiamento irrestrito
por parte dos Exmos. Srs. Parlamentares.

Sala das Sessões, em ® e

O[r

de2001.

A

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TTVOS- CEDI''

LEI N° 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
DISPOE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
Art.l 0 Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo
do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.

§ }0 Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer
pessoa jurídica de direito privado, independe da forma jurídica de sua constituição, que
ofereça tais planos mediante contraprestações peCWliárias, com atendimento em
serviços próprios ou de terceiros;
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II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas
jurídicas constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a
atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de
assistência à saúde, mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo

serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.
§ 2° Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3° A assistência a que alude o "caput" deste artigo compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do· contrato firmado entre as
partes.
§ 4° As pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas
jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e
seguros privados de assistência à saúde.
...... ........ ........ .... .. ...... .. .. ............ ........ .... ............... ..... ...... .... .. ........ .. .... ....... ......... ................ .
Art.l7. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou
entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para
com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.

§ 1o É facultãda a substituição do contrato ou credenciado a que se refere o
"caput", desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores
com trinta dias de antecedência
§ 2° Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo.anterior ocorrer

durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e
a operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar~ a critério
médico, na forma do contrato.
Art.l8. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de
planos ou seguros privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e
direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob
nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta
daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
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li - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve
ser feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos
de emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos
de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
VIDE MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.097-38, DE 27 DE MARÇO DE 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.097-38.. DE 27 DE MARÇO DE 2001.
AlTERA A LEI N° 9.656, DE 3 DE n.JNHO DE 1998, .
QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS PR:IVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com torça de lei:

º

Art. 1 Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9. 656, de 3 de junho de ·

1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 12 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:
1 - Plano Privado de Assistência à Saúde: p~estação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós
estabelecido, por prazo indetermi~ado, . cóm a finalidade de garantir,
sem limite financeiro, a assistência . à saúde, pela faculdade de acesso
e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente
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esco\h\dos, \ntegrantes ou não de rede credenc\ada, con\ra\ada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica,
a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora
contratada, mediante reembolso e pagamento direto ao prestador, por
conta e ordem do consumidor;
11 - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I deste artigo;

111 - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das
modalidades de que tratam o inciso I e o § 1~ deste artigo, com todos
os direitos e obrigações nele contidos.
1~ Está subOrdinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço
e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de
riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras
·características que o diferencie de atividade exclusivamente financeirâ7
ta\s como:

§

a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;

c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a
cobertura de procedimentos solicitados por prestador esco~h\do pe~o
consumidor, e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou
critérios médico-assistenciais.

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que

oper~m

os produtos de que tratam o inciso I e o§ 1~ deste artigo, bem ass1m
as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistêncJa à
saúde, pela modalidade de"autogestão ou de administração.

§ 32 As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do
capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis
brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
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§ 4~ É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que
tratam o inciso I e o§ 1~ deste artigo_" (NR)
"Art. B-º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de
planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes
requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:

.................................................................................................................
Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento das condições
estabelecidas nos incisos VI e VIl deste artigo, as entidades ou
empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na
modalidade de autogestão, citadas no§ 2~ do art. 1~." (NR)
"Art. ~ 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 empresas que operam os produtos de
que tratam o inciso I e o § 1A do art. 1A desta Lei, e observado o que
dispõe o art. 19, só poderão comercializar estes produtos se:
as operadoras e administradoras estiverem provisoriamente
cadastradas na ANS; e
1 -

11 - os produtos a serem comercializados estiverem registrados na
ANS.

§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além
de configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades
por infração das demais normas previstas nesta Lei.
2~ A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e
promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos
apresentados." (f'JR)

§

"Art. 1 O. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos. realizados exclusivamente no Brasil. com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Ml,fndial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
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VIl - fornecimento de próteses, órtéses

e

seus acessórios não ligados

ao ato cirúrgico;

.................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.

§ 22 As empresas que comercializam produtos de que tratam o inciso I
e o§ 1º do art. 12 desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3
de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a
todos os seus atuais e futuros consumidores.

§ 32 Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 22 deste artigo
as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à
saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem
exclusivamente planos odontológicos.

§ 42 A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas
editadas pela ANS." {NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e -lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o
inciso 1 e o § 12 do art. 1~ desta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido 1nstrumento contratual, cabendo à respectiva
operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio
do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que
trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS."
(NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 12 do art. 12 desta Lei, na~
segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas ás
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de
Que trata o art. 1O, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - ...........................................................................................................

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

11 - ·········································~·····-······-··················-·································
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a) cobertura de internações hospitàlares, vedada a limitação de prazo,
valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas,
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo. valor máximo e
quantidade, a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento
de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e
sessões de quimioterapia e radioterapia~ conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de
internação hospitalar;

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados,
assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária,
para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro
dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato; e
111-....................................................................................................... .

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos
de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta
dias do nascimento ou da adoção;
V-..............................................................................................................

c} prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I
e o § 12 do art. 12 desta Lei, nos limites das obrigaçõ~s contratuais,
das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização
dos serviços próprios, contratados. credenciados ou referenciados
pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços
médicos e hospitalare~ prati~dos J>E!IO respectivo pr~ut~, pagáv~is ~o
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prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação
adequada;

§ 12 Após cento e vinte dias da .,vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o§ 1~ do art. 12
desta Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas
suas respectivas condições de abrangência e contratação.

§

2~

A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1
desta Lei, nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar
declaração em separado do consumidor, de que tem conhecimento da
existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido." (NR)

º

º

"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o§ 12 do
art. 12 desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do
prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou
qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
1- a recontagem de carências;
1
11- a suspensão ou a rescisão u~ilateral do contrato, salvo por fraude ·
ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

111 - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de
planos privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas
nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o§ 1g do art. 12
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer
caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os
percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme
normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. ·
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qualquer entidade hospitalar implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos

contratos.

§ 1~ É facultada a substituição de entidade hospitalar a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante
comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em
vigor.
§ 22 Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que
se refere o parágrafo anterior ocorrer por vontade da operadora
durante período de internação do consumidor, o estabelecimento
obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas
até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.

§ 32 Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior os casos de
substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas
sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata
para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da
assistência, sem ônus adicional para o consumidor.

§ 42 Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução,
as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;

11 - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
111- impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos
pela ANS. correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade
operacional restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de
manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus
adicional para o consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou
cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 12 desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:

...................................................................................................................
111- a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento
ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo
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expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza
jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à
atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto
nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)

"Art. 19. Para requerer a autorização definitiva de funcionamento, as
pessoas jurídicas que já atuavam romo operadoras ou administradoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o§ 1~ do art. 12 desta Lei, terão
prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação da
regulamentação específica pela ANS. .

§ 12 Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das empresas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a
que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.

§ 22 Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as
informações
requeridas
e
os
seguintes
documentos,
independentemente de outros que venham a ser exigidos:

I - registro do documento de constituição da empresa;
11 - nome fantasia;

111- CNPJ;
IV - endereço;

V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da empresa e nome dos cargos que ocupam.

§ 32 Para registro

p~visório dos

produtos a serem comercializados,'
deverão ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;

11- CNPJ da operadora ou da administradora;
111 - nome do produto;

IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com
obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência);
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V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e
coletivo por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;

VIl- faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações
hospitalar e referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência); e
X - outros documentos e informações que forem solicitados pela ANS.

§ 4!! Os procedimentos administrativos para registro provisório dos
produtos serão tratados em norma···específica da ANS.

§ 52 Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a
todos os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a
partir de 2 de janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e
cobertura previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada
segmentação definida no art. 12.

§ &! O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento .
de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às
operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o§ 12 do art. 1!!.

§ 72

As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de
comercialização de planos privados de assistência à saúde, a partir de
8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros de que trata o § 12
deste artigo." (NR)

"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 12 do
art. 12 desta Lei são obrigadas a fomecer, periodicamente, à ANS
todas as informações e estatísticas relativas as suas atividades,
incluídas as de natureza cadastral, especialmente aquelas que
permitam a identificação dos consumidores e de seus dependentes.
incluindo seus nomes, inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas
titulares e Municípios onde residem, para fins do disposto no art. 32.

dos,.

§ 12 Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o exercício
das atividades de fiscalização e nos limites estabelecidos pelo
CONSU, 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
§ 12 do art. 12 desta Lei.
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§ 22 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§ 12 deste artigo." (NR)
"Art. 21 .................................................................................................... .

U- com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso
anterior. desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente.
consideradas como controladoras da empresa." (NR) ·
"Art. 22 ....................................................................................................
Parágrafo único. A auditoria independente também poderá ser exigida
quanto aos cálculos atuariais, e'aborados segundo normas definidas
pelo CONSU." (NR)
.,
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência, mas tãosomente ao regime de liquidação extrajudicial.

§ 1-º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de liquidação
judicial quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem
verificadas uma das seguintes hipóteses:

I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de
pelo menos a metade dos créditos quirografários; ou
·
11 -o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer,
para o pagamento das despesas administrativas e operacionais
inerentes ao regular processamento da liquidação extrajudicial.
2~ Para efeito desta Lei, define-se ativo real\záve\ como sendo todo
ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo
compatível para o pagamento das despesas administrativas e
operacionais da massa liquidanda.

§

§ 3~ Em se verificando a hipótese prevista no inciso 11 do § 1~ deste
artigo, a ANS solicitará a decretação da liquidação judicial, ficando a
liquidação extrajudicial suspensa até a decisão do juízo.
§ 4 2 A suspensão da liquidação extrajudicial produzirá os seguintes
efeitos:

I - a exoneração do liquidante pela ANS;
11 - a assunção, pela ANS, de competência exclusiva, em relação à
massa liquidanda, de ser a fie' depositária de seus ativos e
documentos;
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111 - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação
judicial; e

IV- prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.

§ 52 A ANS enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente
nomeie o liquidante judicial. .. (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à
disciplina desta Lei insuficiência das garantias do equilíbrio
financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou
administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou
a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar
a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica por
prazo não superior a cento e oitenta dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.

§ 12 O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico,
e do liquidante, por dirigentes, administradores. conselheiros ou
empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde
acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao
contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da decisão
administrativa que determinou o afastamento.
·

§ 22 A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou
fiscal ou do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente
motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores,
gerentes e membros do conselho fiscal da operadora sob regime de
direção ou em liquidação.

§ 32 No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico
procederá à análise da organização administrativa e da situação
econômico-financeira da operadora, bem assim da qualidade do
atendimento aos consumidores, e proporá à ANS as medidas cabíveis.
po~erá propor a transformação do
regime de direção em liquidação extrajudicial.

§ 42 O diretor-fiscal ou técnico

§ 52 A ANS promoverá, no prazo máximo d~ noventa dias, a alienação
da carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde,
no caso de não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para
sanar as irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os
consumidores participantes da carteira." (NR)
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' "Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação
extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora,
ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por
qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até
apuração e liquidação final de suas responsabilidades.

§ 12 A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que
decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos
aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze meses
anteriores ao mesmo ato.

§ 22 Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de
bens a que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens
dos administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada
daANS.

§ 32 A ANS, ex officio ou por recomendação do Diretor Fiscal ou do
Liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que
tenham concorrido, no período previsto no§ 12 , para a decretação da
direção fiscal ou da liquidação extrajudicial;
11 - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período
previsto no § 12 , das pessoas referidas no inciso anterior, desde que
configurada fraude na transferência .

§ 42 Não se incluem nas disposições deste artigo os bens
considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.

§ 52 A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de
contrato de alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou
promessa de cessão de direitos, desde que os respectivos
instrumentos tenham sido levados ao competente registro público,
anteriormente à data da decretação da direção fiscal ou da liquidação
extrajudicial.
2

§ 6 Os administradores das operadoras de planos privados de

assistência à ~úde respondem solidariamente pelas obrigações
por eles assumidas durante sua gestão até o montante dos
prejuízos causados, independentemente do nexo de
causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e
competências do Diretor Técnico, Diretor Fiscal e do
responsável pela alienação de carteira, podendo amp\iá-,as se
necessário." (NR)
'
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"Art. 24-C. -Os créditos decorrentes da prestação de ·serviços de
assistência privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de
natureza trabalhista e tribu~ários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras
de planos privados de assistência à saúde, no que couber e .não
colidir com os preceitos desta Lei, o disposto nas Leis n2s 6.024,
de 13 de março de 1974, e 6.435, de 15 de julho de 1977, e no
Decreto-Lei n2 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que
dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus
regulamentos, bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a
qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de
assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam
o inciso I e o§ 12 do art. 12 desta·.;Lei, seus administradores, membros
de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e
assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras
estabelecidas na legislação vigente:

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;

VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da
carteira da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de
que trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados
a terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, · cooperados e
consumidores de planos privados de assistência à saúde, conforme o
caso, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e
instruções referentes às operações previstas na legislação e, em
especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias
obrigatórias." (NR)

"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS
no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00
·· (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
de acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de
serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no§ 6Q do art.
19." (NR)
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..Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação
ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor
sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias e
prazos.

§ 12 O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade,
poderá, a título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora
ou prestadora de serviço assinar termo de compromisso de ajuste de
conduta, perante a diretoria colegiada, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial, obrig~ndo-se a:

I - cessar a prática de ativioades ou atos objetos da apuração; e
11 -corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas

decorrentes.

§ 22 O termo de compromissÔ de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:

I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
11 - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte econômico
da operadora ou da prestadora de serviço.

§ 32 A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.

§ 42 O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de
conduta, sem prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso li
do § 'P-, acarreta a revogação da suspensão do processo.
§ 52 Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de
ajuste de conduta, será extinto o processo.

§ 6-º Suspende-se a prescrição durante a vigência do tenno de
compromisso de ajuste de conduta.

§ 7g Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de
conduta quando tiver havido descumprimento de outro termo de
compromisso de ajuste de . conduta nos termos desta Lei, dentro do
prazo de dois anos.
§ Bg O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser
publicado no Diário Oficial da União.
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§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 12 a 72 deste
artigo." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1g do art. 12 desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 12 O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1~ do art. 12, ou sucessores,
com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses.

§ 5g A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir
quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ s~ Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não
é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. ., (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 12 do art. 1~ desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1.2 Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência
à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada
ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do
mesmo.

§ 22 Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos§§ 2g, 32 , 42 , 5g e 62 do artigo
anterior." (NR)

"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 12 do art. 12 desta Lei, de acordo com normas a
serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
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respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas,
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde -

sus.

§ 12 O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas
operadoras à entidade prestadora de serviços, quando esta ·possuir
personalidade jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de
procedimentos a ser aprovada pela ANS.

§ 22 Para a efetivação do ressarcimento, os gestores do SUS
disponibilizarão às operadoras a discriminação dos procedimentos
realizados para cada consumidor.

§ 32 A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia
após a apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores
correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de
saúde, conforme o caso.

§ 42 O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no parágrafo
anterior será cobrado com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão
de um por cento ao mês ou fração;
li - multa de mora de dez por cento.
§52 Os valores não recolhidos no prazo previsto no§ 32 serão inscritos
em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos
respectivos créditos.

§ 62 O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão
revertidos ao Fundo Nacional de Saúde.

-r-

A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou
§
impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no §
22 deste artigo.
§ 82 Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos
praticados

pelo SUS e

nem

superiores aos

praticados

pelas

º

operadoras de produtos de que tratam o inciso 1 e o § 1 do art. 1~ ·
desta Lei. .. (NR)

"Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e prazo definidos pela ANS;
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde,
na forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
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"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores
com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados
entre 2 de setembro de 1998 e 12 de janeiro de 1999, a possibilidade
de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

§ 12 Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos
de que trata este artigo, deverá ser formalizada em termo próprio,
assinado pelos contratantes, de acordo com as normas a serem
definidas pela ANS.

§ 22 Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de
contraprestação pecuniária, a composição da base de Cálculo deverá.
ficar restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura, e
ficará disponível para verificação pela ANS, que poderá determinar sua
alteração quando o novo valor não estiver devidamente justificado.
...

32

A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos
períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios
previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos,
os limites de cobertura previstos no contrato original.

§

§ 42 Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da
empresa operadora.

§ 52 A manutenção dos contratos originais pelos consumidores nãooptantes tem caráter personaJissimo, devendo ser garantida somente ·
ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas
de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade,
sob qualquer pretexto, a terceiros.
§~Os produtos de que tratam

o inciso I e o§ 1~ do art. 1,q desta.Lei.
contratados até 1g de janeiro de 1999, deverão permanecer em
operação, por tempo indeterminado, apenas para os consumidores que
não optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados
extintos para fim de comercialização.
§ 72 A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adaptação dos contratos
de que trata este artigo." (NR}

Art. 2fl A Lei n-2 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes artigos:
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar- CONSU,
órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da
Saúde, com competência para:
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I . - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes
.gerais do setor de saúde suplementar;
11 - aprovar o contrato de gestão da ANS;
111 - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da.ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para constituição, organização,
funcionamento e fiscalização das empresas operadoras de produtos de
que tratam o inciso I e o§ 12 do art. 1~ desta Lei, incluindo:

a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) aspectos econOmico-financeiros;
d) normas de contabilidade, atuariâis e estatísticas;
e) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem
assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando se
tratar de sociedade anônima;

f) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou
fundos especiais ou seguros garantidores;

g) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros
instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o
consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de
insolvência de empresas operadoras;
h) direção fiscal ou técnica;
i) liquidação extrajudicial;

j) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
I) normas de aplicação de penalidades;
V - deliberar sobre a criação de ciimaras técnicas, de caráter

consultivo, de forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias

previstas no inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se
necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas pelo
CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos .seguintes Ministros de
Estado:
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I -Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente:

li - da Saúde;
lll - da Fazenda;
IV - da Justiça;

e

V - do Planejamento. Orçamento e Gestão.

§ 1!! O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a ·prerrogativa de deliberar nos casos de
urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros.

§ 22 Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente
submeterá a decisão ao Colegiado na primeira reunião que
àquela deliberação.

se

seguir

§ 32 O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado,
bem assim outros representantes de órgãos públicos, para participar
das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.

§ 42 O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu
Presidente.

§ 52 O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.

§ 62 As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas
pelaANS.

§ 72 O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)

..Art. 35-C. É obrigatória a robertura do atendimento nos casos;
1- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato
de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em
declaração do médico assistente; e
11 - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais

ou de complicações no processo gestacional.
. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
-· disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no
art. 35:' (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em
decorrência da competência fiscalizadora e normativa
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estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão
recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o
disposto no § 6Q do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:

1- qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores
com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização
prévia da ANS, ouvido o Ministério da Fazenda;
11 - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
111 - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
individual ou familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 12 do
art. 12 desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso 11 do
parágrafo único do art. 13 desta Lei;
·
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério
do médico assistente.

§ 12 Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam
reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta
anos ou mais. ·deverão ser adaptados. até 31 de outubro de 1999. para
repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes
disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o
parágrafo único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas
após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do
reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o
reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada;
11 - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos
as faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior.
111 - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste,
deverá ser encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto
ou título de cobrança, com a demonstração do valor originalmente
contratado, do valor repactuado e do percentual de reajuste anual fixo,
esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta
repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente
submetida à ANS;
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V- na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais
de idade e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as
condições contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez
aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição
prevista neste parágrafo.
·

§ 2!! Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1.2 do art. 1.2 desta Lei, independentemente da data de sua
celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações
pecuniárias dependerá de pré:via aprovação da ANS.

§ 32 O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do
estabelecido neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 12 desta Lei compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação,
manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e
do contrato firmado entre as partes." (NR) ·
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 12
desta Lei as disposições da Lei n2 8.078, de 1990." (NR)

º

..Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o§ 12
do art. 12 desta lei e que forem encaminhados à ANS em ·
conseqüência desta Lei, deverão estar acompanhados de parecer
conclusivo daquela Autarquia." (NR)
"Art. 35-1. Responderão subsidiariamente peJos direitos contratuais e
legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além
dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores,

administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de
plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua
natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. Aos arts. 24-A e 35-1 aplica-se, quando couber, o
disposto nos arts. 37 e 38 da Lei n2 6.024, de 13 de março de
1974." (NR)
"Art. 35-L. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a
manter sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem
acesso em razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em
improbidade administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e
penais." (NR)
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Art. 32 Os arts. 32 , 52 , 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas
de que trata o art. 1'º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao
que dispõem os arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 42 O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de trinta
dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.

Art. 52 Os arts. 42 , 20, 21 e 33 da Lei

n2 9.961,

de 28 de janeiro de 2000, passam a

vigorar com as seguintes alterações:

"An. 4'º ......................................................................................................

XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e requerer a liquidação
judicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde;

XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos
privados de assistência à saúde das operadoras;

XXXIX - celebrar,

nas condições que estabelecer, termo
compromisso de ajuste de conduta e fiscalizar o seu cumprimento;

de

XL- definir as atribuições e competências do Diretor Técnico, Diretor ·
Fiscal, do Liquidante e do responsável pela alienação de carteira.

§ 12 A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado
de informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração
punível com mutta diária de R$ 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.

....................................................................................................." (NR)
"Art. 20 ....................... ········ .............. ····· ... ······· ................................. .

§ 62 As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se
enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de
recursos humanos, de filantropia e de odontologia e que despéndem.
em sua rede própria, mais de sessenta por cento do custo assistencial
relativo aos gastos em serviços hospitalares referentes a seus Planos
Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao menos tnnta por
cento de sua atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS, farão jus a
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um desconto de trinta por cento sobre o montante devido, conforme
dispuser a ANS.

§ 72 As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários poderão optar pelo recolhimento em parcela única no mês de
março, fazendo jus a um desconto, sobre o montante devido, de cinco
por cento, conforme dispuser a ANS.

§ 8~ Os valores constantes do Anexo 111 desta lei ficam
reduzidos em trinta por cento, no caso das empresas com
número de beneficiários inferior a vinte mil usuários." (NR)
"Art. 21 ...................................... ·········· ......................................... .

§ 12 Os débitos relativos à Taxa <;te Saúde Suplementar poderão ser
parcelados, a juízo da ANS, de acordo com os critérios fixados na
legislação tributária.

§ 22 Além dos acréscimos previstos nos incisos J e JJ deste artigo, o
não recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda
dos descontos previstos nesta Lei ." (NR)

"Art. 33. A ANS poderá designar servidor ou empregado da
Administração Pública Federal, direta ou indireta, para exercer o
encargo de Diretor Fiscal, Diretor Técnico ou Liquidante de operadora
de plano privado de assistência à saúde, com remuneração
equivalente à do cargo em comissão de Gerência Executiva, nível 111,
símbolo CGE-111." (NR)
Art. 6~ Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória

nº 2.097-37, de 23 de fevereiro de 2001.
Art. 72 Esta Medida Provisória entra em vigor na da~ de sua publicação.
Art. 8~ Ficam revogados os arts.~, 32 , 42 , 52, S!! e 72, o inciso VIII do art. 10, o
§ 32 do art. 12, o§ 22 do art. 16, o parágrafo único do art. 27, e o art. 28 da Lei~ 9.656,
de 3 de junho de 1998.
Brasília, 27 de março de 2001; 18Q2 da Independência e 113!! da Repú~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Parente
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COMISSÃO DE TRBALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

I - RELATÓRIO

O projeto pretende alterar a Lei n° 9.656, de 3 de junho de
1998, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde",
visando instituir o credenciamento universal de profissionais de saúde.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.

É o relatório.

11- VOTO DO RELATOR

O objetivo da proposta em análise é permitir o livre acesso
do cidadão a qualquer médico de seu interesse, independentemente de ·estar o

profissional credenciado junto a um plano ou seguro privado de asslsJêA6â··

ã

saúde.
O mérito principal da proposta encontra-se no âmbito da

Comissão de Seguridade Social e Família, cabendo à CTASP manifestar-se,
unicamente, quanto à expressão "desde que legalmente habilitado", constante do
art. 17-A.
A restrição ao exercício de qualquer profissão decorre dos
riscos a que pode ser submetida a sociedade, como um todo, quando exercida
por pessoa inabilitada. Esse é o ·caso dos profissionais de saúde, mais
particularmente, dos médicos.
O exercício da medicina implica o cumprimento dos
11

requisitos constantes da Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe
sobre os Conselhos de Medicina". Uma vez aceito o registro pelo conselho
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regional, o médico somente poderá ser impedido de exercer a profissão se sofrer

a

penalidade de suspensão,

por até trinta dias,

ou

a de cassação,

permanentemente, quando infringir os princípios da ética profissional.
A Lei n° 9.656/98 cria uma nova restrição, pois, além do

registro no CRM, o profissional tem que estar credenciado pelo plano privado de
assistência à saúde, num flagrante prejuízo à categoria dos médicos e,
principalmente, dos pacientes, consumidores desses mesmos planos. -

O projeto em epígrafe mostra-se bastante acertado,
coadunando-se com a legislação que regulamenta as atividades dos médicos,
que já exige a competente habilitação do profissional junto ao CRM para o
exercício de sua profissão, além de estabelecer as normas relativas à cassação
do registro por violação ética.
Assim sendo, em relação à ·competência regimental desta
CTASP, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n° 4.469, de

2001.

Sala da Comissão, em

;2$

e

f'.J/'4

de 2003.

111 • PARECER DA COMISSÃO
, .
·- A ~o~!ssão de Trabalho, de Administração e Serviço
Pubhc~, ;m reun1ao ord1nana realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto
de Le1 n- 4.469/2001, nos termos do Parecér do Relator, Deputado Luciano
Castro.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sandro Mabel e Tarcisio Zimmermann - Vice-Presidentes,
Cláudio Magrão, Dra. Clair, Isaías Silvestre, Luiz Antonio Fleury, Milton
Cardias, Paulo Rocha, Vicentinho, Washington Luiz, Ann Pontes, Ariosto
Holanda, Eduardo Barbosa, Herculano Anghinetti, Maria Helena e Narcio
Rodrigues.
Sala da Comissão, em 12 de outubro de 2003.

/

.I I I.

Deput
Vice-Pres

RMANN
a Presidência

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal -Brasília-OF

(05:18567/2003)
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CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N~ 4.570, DE 2001
(Do Sr. Dr. Hélio)
Altera a Lei n° 9.676, de 3 de junho de 1998, concedendo direitos aos aposentados e
pensionistas.

\
I

APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O parágrafo único do art. 15 da Lei 9.676, de 03 de
junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 ................................................................................. .
Parágrafo Único - É vedâda a variação a que alude o caput
para consumidores com mais de sessenta anos de idade, se já participarem, há
mais de dez anos, do mesmo plano ou seguro, ou sucessor, e para consumidores
aposentados ou pensionistas, se participarem há mais de . 05 anos,.!'
Art. 2°

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

Existe
instrumentos

para

uma

melhorar as

indiscutível
condições

necessidade
de vida

de

se

buscar

dos aposentados

e

pensionistas. São variadas e complexas as causas que levam aqueles que deram
com muito suor sua contribuição ao País a viverem em precárias condições, não
tendo, inclusive, acesso aos serviços essenciais à sua sobrevivência.
Sem dúvida, a pequena oferta e a baixa qualidade dos
serviços de saúde apresentam-se como uma das principais dificuldades dos
aposentados ou pensionistas, situação agravada pelo aumento da demanda por
esses serviços, própria das faixas etárias mais avançadas.
Esta proposição procura oferecer mais uma contribuição na
tentativa de minimizar o sofrimento de milhões de brasileiros que se encontram
nestas condições.
O fato de o Sistema Único de Saúde não ser capaz de
atender com um mínimo de qualidade a população brasileira, especialmente os
mais velhos, tem obrigado grande parcela da população·a procurar outras formas
de atendimento à sua saúde. Assim, já são mais de 40 milhões de brasileiros
vinculados aos planos de saúde privados.
Sabe-se dos elevadíssimos preços dos planos de saúde,
mas o problema é mais .grave para os mais velhos e particularmente para os
aposentados e pensionistas, que, em geral, além de sofrerem redução em seus
vencimentos, são atingidos por elevações absurdas
em suas prestações, quando
,...
atingem faixa etária ·mais elevada.
Na legislação que disciplina os planos de saúde, foi incluído
dispositivo - parágrafo único do art. 15, que garante aos maiores de sessenta
anos que contribuíram por mais de dez anos para determinado plano o direito de
não sofrer aumento em suas prestações em função de mudança de faixa etária.
A alteração que apresentamos, da mesma forma, impede a
variação da prestação decorrente do aumento da idade para os aposentados e
pensionistas que tenham contribuído por mais de cinco anos para um
determinado plano de saúde.
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Diante

do

exposto

e

pela

relevância

da

matéria,

conclamamos os ilustres pares a apoiar este projeto de lei.

Sala das Sessões,

ernxf}j

de

{!/tf j,

de 2001.

plaposentadoplsaude1 02~90-060

/

/

~0(06/0(

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI

LEI No 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

Art. 15. É facultada a variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta Lei em razão
da idade do consumidor, desde que sejam previstas no contrato inicial as
faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas,
conforme critérios e parâmetros gerais fixados pelo CNSP.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, se já participarem do
mesmo plano ou seguro, ou sucessor, há mais de dez anos.
VIDE MEDIDA PROVISÓRIA 2097-39, DE 26 DE ABRIL DE 2001
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MEDIDA PROVISÓRIA 2097-39, DE 26 DE ABRIL DE 2001
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI No 9.656,
DE 3 DE JUNHO DE 1998, QUE DISPÕE
SOBRE
OS
PLANOS
E
SEGUROS
PRIVADOS DE ASSITÊNCIA A SAÚDE~ E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com
força de lei:

Art. 1° Os dispositivos abaixo indicados da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias
estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I
e o§ 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor,
somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato
inicial as tàixas etárias e os percentua~s de reajustes incidentes
em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que
participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § I o do
art. lo, ou sucessores, há mais de dez anos." (NR)

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal- Brasília- DF
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CAMARA
DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI
N~ 4o844, DE 2001
(Do Sr. Eduardo Campos)
Altera dispositivos da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre planos e
seguros privados de assistência à saúde.
APENSE-SE AO PL 4570/2001.

O CONGRESSO NACIONAL Decreta:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei após doze meses de ingresso do associado no
respectivo plano, cabendo à operadora o ônus da prova e da demonstração do
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. (NR)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput. (NR)
Art. 12 ...........................................................................................................

v- ............................................................................................................... .
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b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos, inclusive
na ocorrência de doenças e lesões preexistentes; (NR)

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias nos contratos de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da
idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no
contrato inicial as faixas etárias objeto da variação, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (NR)

§ 1°. Os percentuais incidentes para as variações estabelecidas no caput
não poderão ser superiores a vinte por cento da contraprestação pecuniária;
§ 2° Os percentuais incidentes para as variações estabelecidas no caput
não poderão ser superiores a dez por cento da contraprestação pecuniária para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, ou sucessores,
há mais de cinco anos;
§ 3o É vedada a variação estabelecida no caput para consumidores com
mais de sessenta anos de idade, que participem dos produtos de que tratam o
inciso 1 e o § 1o do art. 1o desta Lei, ou sucessores, há mais de dez anos. (NR)

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso

1 e 0 § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso
de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho pelo período de seis meses, desde que assuma o
pagamento da parte patronal até . o limite de vinte e cinco por cento de sua
própria contraprestação pecuniária. (NR)

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso 1 e o § 1 o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, é
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assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o pagamento da parte patronal até o limite de
cinqüenta por cento do valor de sua própria contraprestação pecuniária. (NR)
§ 1 o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos§§ 2°, 3°, 4°, 5° e 6° do artigo anterior.
(NR)

Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar, será garantido ao
consumidor o acesso à acomodação com qualidade igual ou superior, na rede
hospitalar conveniada ou não, sem qualquer ônus adicional. (NR)
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento, independentemente
da área geográfica de abrangência ou da existência de credenciamento, nos
seguintes casos: (NR)

11 - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais,
complicações gestacionais e possibilidade de risco de vida. (NR)

Art. 35-E .......................................................................................................

§ 10 ···············································································································
1 - a repactuação será garantida aos consumidores de que tratam os §§
1°, 2o e' 3 o.do art. 15 desta Lei, para as mudanças de faixa etária após a
vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste
anteriormente previsto,

em reajustes parciais anuais,

com adoção de

percentual parcial fixo que, aplicados a cada ano, permita atingir o reajuste
integral estabelecido nos parágrafos;
Art. 35-0. A fixação de prazo para internação inscrita no inciso I, alíneas a
e b do art. 12 desta Lei, é infração abusiva e representará multa pecuniária por
danos morais e físicos.

Art.

35-P.

A livre escolha do médico e demais profissionais e

estabelecimento de saúde é condição obrigatória na contratação dos produtos
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de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei.
Parágrafo único. É assegurada a cobertura dos atendimentos dispostos
no caput.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Até o final deste ano, cerca de R$ 2,25 bilhões devem ser transferidos
das famílias e empresas para os cofres do Tesouro Nacional, como reforço,
referente à elevação da alíquota da CPMF (Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira) de 0,30°/o para 0,38%, mantendo a espiral crescente
de arrecadação registrada desde 1995.
Até 1994, o recolhimento desses agentes era equivalente a 26o/o do
PIB (Produto Interno Bruto), ou seja, R$ 280 bilhões contados para impostos e
contribuições e transferidos à União, Estados ou municípios. Vertiginosamente,
a representação, em dezembro do ano passado, passou para 32,5o/o do PIB ou
R$ 357 bilhões. Esse valor indica que, de cada R$ 100 que produzem os
brasileiros em bens e serviços, R$ 35,70 são repassados aos governos. Maior
ou igual a países que oferecem serviços à sua população com qualidade e
universalidade: 29°/o nos EUA; 31 °/o nos países da Comunidade Européia; 30°/o
na Espanha.
Partindo de cálculo do ex-ministro Adib Jatene, de que cada um dos 42
·milhões de brasileiros, que são participantes de planos de saúde, arcam com
gastos anuais médios de R$ 840, esse instrumento é mais um dos que, no bolo
dos R$ 357 bilhões arrecadados, se converte em bitributação. De um lado,
serve a arrecadação como capacidade financeira dos governos para oferecer
aos seus cidadãos serviços e segurança. Entretanto, dada a inexistência de
investimentos no atendimento da população, ficam obrigados os pagadores,
ainda, a cercar-se de planos privados para obtenção de qualidade de vida.
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Segundo decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), saúde não é

mercadoria ou algo que possa ser regido unicamente por contratos em que
prevalece a ideologia do lucro máximo. Diversamente, os mandatos oficiais,
mesmo já munidos da Lei no 9.656, de 1998, contradizem a interpretação da
Justiça. Maniatados, de um lado, pela necessidade de assistência médica, e,
de outro, pela ineficiência do sistema público de saúde,

os consumidores são

obrigados a contratar planos privados.
Muitos deles atuam a revelia da Lei: fixação de prazo para internação,
mesmo quando a legislação veda essa interferência (artigo 12, inciso 11);
denúncia unilateral de doenças ou lesões preexistentes no participante como
forma de negar ou majorar contraprestações pecuniárias; reajuste de prestação
de idosos para mudança de faixa etária, independentemente do aparecimento
d_
e complicações físicas; não atendimento a situações emergenciais.
Esses fatores, frente a uma fiscalização ainda incipiente, deixam aos
administradores, planos e conveniados espaço para orientação pela mão

invisível do mercado, que sempre trará, livre de amarras, a economia para o
equilíbrio. Acontece que, como esclarece o STJ, saúde não é mercadoria.
Posto isso, o presente PL propõe as seguintes alterações na Lei no

9.656:
A alteração do artigo 11 e § tem dois objetivos:
•

reduzir o prazo para argüição de preexistência de doenças ou

lesões dos participantes de 24 para 12 meses. Esse período é mais do que
suficiente para o levantamento. Ademais proporcionará a redução de
cancelamentos de cobertura e atendimento e ações na Justiça de associados
que, em muitas vezes, encontram-se em condições graves de saúde; e
•

a regulamentação demorada da vedação expressa no caput está

conduzindo, a despeito de entendimento contrário do CPDC (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), que beneficia o associado, a ações na
Justiça impetradas por .operadoras, o que consome anos de recursos. A
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supressão da necessidade de regulamentação pela ANS torna imediata a
vedação, na forma defendida pelo CPDC.
A alteração da alínea b, constante do inciso V do artigo 12, apenas
torna mais claro o texto relativo à carência, inclusive nas doenças e lesões
preexistentes. Evita, com isso, ingresso na Justiça e cancelamento de
coberturas ou atendimentos.
A mudança do texto do artigo 15 insere novas disposições na Lei,
quais sejam:
• a alteração do caput é necessária, . apenas, para, na técnica
legislativa, inserir os novos §§;
• o § 1o limita qualquer reajuste por faixa etária, já expresso no
contrato, que hoje estão, em média, em 50°/o, a 20o/o; Com o crescimento
de novos filiados - cerca de 7°/o a cada ano - aos planos e com idades
mais tenras, a contrapartida financeira para suportar reajustes menores
para pessoas mais velhas, já é compensador;
• o novo § 2°, com a mesma intenção já posta na Lei por seu §
único - não acréscimo de mensalidade por idade (60 anos) se participante
há mais de 1O anos - permite crescimentos máximos de mensalidades por
faixa (60 anos também) de 10°/o, desde que estejam filiados ao plano há
mais de 5 anos. A alteração beneficia pessoas com idade avançada já que
limita reajustes por mudança de faixa a apenas 10°/o, termo esse aberto
anteriormente.

Valores

atuarias

inerentes

a

essa

limitação

são

compensados com o crescimento de associados jovens; e
• o § 3°, por ordem da técnica legislativa, apenas repete o
disciplinamento anterior (60 anos e 1O no plano com inexistência de
reajuste).
Da mesma forma que é pretendido hoje para fomentar recursos para
ressarcimento das perdas do FGTS - Planos Collor e Verão -, com aumento
da contribuição por parte das empresas que demitirem sem justa causa, a
alteração ao artigo 30 dá uma carência de 6 meses ao trabalho de assunção
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da prestação patronal limitada a 25o/o de seu próprio pagamento. A medida,
senão consubstanciada pelas novas regras do FGTS e punidora de
demissões sem justa causa, funcionará como um seguro-desemprego na área
de saúde, condição sine qua non de sobrevivência humana.
Passados seis meses o trabalhador deverá assumir a contribuição
patronal total (§ único).
Essas medidas evitam, ademais, que um trabalhador em processo de
atendimento cirúrgico ou ambulatorial, tenha retirada sua cobertura ou mesmo
o procedimento médico, após uma demissão.
A condicão da alteração do artigo 31 e§ 1° guarda parâmetros com
a anterior, ao garantir ao aposentad*o, independentemente do prazo de
filiação, a manutenção da associação e cobertura.
Como esse continua percebendo renda, diferentemente do demitido,
o limite de reajuste incidente sobre sua própria contribuição é maior (50 o/o) e
não a assunção total da parcela patronal e manutenção no plano por apenas
prazos de 1 ano para cada ano que tenha sido associado. A filiação fica
vitalícia e limitada a 50°/o.
Novamente o ingresso de jovens no mercado de ' planos, suporta a
cobertura financeira menos do aposentado. Ademais, com a renda, não é
conseqüente retirar o aposentado do plano.
A

modificação

do

artigo

30

visa

garantir

atendimentos,

independentemente de cobertura ou credenciamento, em locais onde não o
atendimento necessário e, no mais das vezes, fundamental à sobrevivência e

à qualidade de vida do paciente.
A modificação do artigo 35-E e inciso 11 busca garantir, nas condições
de emergência e urgência, situações limítrofes entre a preservação da vida da
pessoa ou de sua morte,

a cobertura e o atendimento dos associados,

independentemente de credenciamento e

abrangência geográfica (local,

regional, nacional ou internacional).
Garantia não somente por acidente ou gestação complicada, mas
também por iminência de risco de vida.
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O artigo 35-E estabelece repactuação de reajuste de contratos
anteriores à vigência da Lei (1998) para pessoas com idade superior a 6-0
anos.
A alteração em tela garante as mesmas disposições propostas na
mudança do artigo 15, quais sejam limite máximo de 20o/o por mudança de
faixa (§ 1°); 10°/o para associados a mais de 5 anos (§ 2°); e inalterância se há
mais de 10 anos no plano(§ 3°).
A medida é necessária para garantir isonomia entre os participantes
da legislação vigente e anterior. Não tratará, assim, iguais - em idade, saúde e
necessidade - de forma diferente.
A nova disposição expressa no pelo artigo 35-P impede, titulando
como abusivo e imputando multa, a prescrição de prazo para internamento
ambulatorial.
No caso de internamento a necessidade é premente, não sendo justa
a aplicação de carência.
Vale lembrar que, mesmo não contando da Lei, o STJ já deu ganhos
de causa a participantes impedidos de internar-se por inclusão da restrição da
carência. A multa, do mesmo STJ, chegou as R$ 300 mil divididos em dano
moral e físico.
O novo artigo 35-Q visa incluir no contrato a obrigatoriedade da
possibilidade de escolha, por parte do participante, de profissional ou
estabelecimento de saúde com o respectivo ressarcimento.

No escopo dessas modificações, busca o projeto, em situações mais
afrontadas da Lei, trazer limites para a mão econômica, não tão invisível do
mercado de olanos de saúde.
Sala das Sessões, em .!. L I D G I 2tJ,I!)I
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CEDI

LEI N° 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.

DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem
prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1o Para os fms do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer
pessoa jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua
constituição~ que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com
atendimento em serviços próprios ou de terceiros;
Il - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas ·
jurídicas constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica
para a atividade de comercialização de seguros e que garantam a cobertura de
riscos de assistência à saúde, mediante livre escolha pelo segurado do prestador do
respectivo serviço e reembolso de despesas, exclusivamente.
§ 2° Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3° A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre
as partes.
§ 4° As pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar
planos e seguros privados de assistência à saúde.
§ 5° É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado
de assistência à saúde.
.....................................................................................................................................
#
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Art 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após
vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à
respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio
do consumidor.
Art 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de phiilõs ·ou
seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ·ou extensão da
cobertura assitencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação
ao plano referência defmido no art. 1O, desde que observadas as seguintes
exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas~ em número ilimitado~ em clínicas
básicas e especializadas~ reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II- quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva~
ou similar~ vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais
de enfermagem e alimentação~
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle
da evolução da doença e elucidação diagnostica, fornecimento de medicamentos,
anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico assistente~ realizados ou ministrados durante o
período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados,
assim como da remoção do paciente~ comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de
abrangência geográfica previstos no contrato:
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores
de dezoito anos~
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
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consumidor, no plano ou seguro corno dependente, isento do cumprimento dos
períodos de carênci~ desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias
do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares,
solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos ·preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas
em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral:
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias pata partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em
casos de urgência ou emergênci~ quando não for possível a utilização de serviços
próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras defmidas no art. 1°, de
acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à
operadora da documentação adequada;
VIl - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1o Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com
· redução da cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.
1O, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que
este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial da Saúde.
§ 2° É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal defmidos os que implicarem risco imediato
de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do
médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou
de complicações no processo gestacional.
§ 3° Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o
estabelecimento de carências superiores a três dias úteis.
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Art 15. É facultada a variação das contraprestações pecuntanas
estabelecidas nos contratos de planos e seguros de que trata esta Lei em razão da
idade do consumidor, desde que sejam previstas no contrato inicial as faixas etárias
e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas, conforme critérios e
parâmetros gerais fixados pelo CNSP.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, se já participarem do mesmo
plano ou seguro, ou sucessor, há mais de dez anos.
Art 30. Ao consumidor que contribuir para plano ou segu~·tn~ado
coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de
rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o
direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o
pagamento da parcela anteriormente de responsabj}idade patronal.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência no plano ou seguro, ou
sucessor, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses.
§ 2° A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3° Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado
aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à
saúde, nos termos do disposto neste artigo.
§ 4° O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
Art 31. Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivo de
assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas
condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 1o Ao aposentado que contribuir para plano ou seguro coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2° Cálculos periódicos para ajustes técnicos atuariais das mensalidades
dos planos ou seguros coletivos considerarão todos os beneficiários neles
incluídos, sejam eles ativos ou aposentados.
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§ 3° Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2° e 4° do art. 30.

Art 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos
estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor
o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional.
Art 34. As entidades que executam outras atividades além das abrangidas
por esta Lei podem constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fms
lucrativos, especificamente para operar planos de assistência à saúde, na forma da
legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus regulamentos.
Art 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigênci~ assegurada ao consumidor com contrato já em
curso a possibilidade de optar pelo sistema previsto nesta Lei.
§ 1° No prazo de até noventa dias a partir da obtenção da autorização de
funcionamento prevista no art. 19~ as operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos
celebrados com seus consumidores.
§ 2° A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior não
implica prejuízo ao consumidor no que concerte à contagem dos períodos de
carência, dos prazos para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de
aquisição dos beneficios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados os limites
de cobertura previstos no contrato original.
Art 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.
Brasíli~ 3 de junho de 1998; 177° da Independência e 110° da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
*Vide Medida Provisória N° 2.097-40, DE 24 DE MAIO DE 2001.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.097-40, DE 24 DE MAIO DE 2Ó01.
ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE
1998, QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA~ no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de
lei:
Art. 1º Os dispositivos abaixo indicados da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º 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 fms de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições:
I - 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 fmanceiro, a assistência à saúde, pela faculdade de
acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada,
contratada ou referenciad~ visando a assistência médica, hospitalar
e odontológic~ a ser paga integral ou parcialmente às expensas da
operadora contratada, mediante reembolso e pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativ~ ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço
ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das
modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com
todos os direitos e obrigações nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de
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produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de
cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e
odontológica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente fmanceira, tais como:
a) custeio de

despesas~

h) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de

despesas ~

d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a
cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo
consumidor; e
t) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou
critérios médico-assistenciais.

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que
operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo,
bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de
administração.
§ 3º As pessoas fisicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do
capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as
leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1ºdeste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras
de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:

Parágrafo único. São dispensadas do cumprimento das condições
estabelecidas nos incisos VI e VII deste artigo, as entidades ou
empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na
modalidade de auto gestão, citadas no § 2º do art. 1º." (NR)
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"Art. 9º 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
defmidas pela ANS, as· normas gerais de registro, as empresas que
operam os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo,
além de configurar infração, constitui agravante na aplicação de
penalidades por infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e

promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos
apresentados." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessar1a a internação hospitalar, das doenças listadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico

experimental~

······· ··············· ··· ················· ···································································

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não
ligados ao ato cirúrgico;
.............................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de

regulamentação pela ANS.
§ 2º As empresas que comercializam produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a
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partir de 3 de dezembro de 1999~ o plano-referência de
este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.

qüe ~ trata

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste
artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência
à saúde pela modalidade de autogestão e as empresas que operem
exclusivamente planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas~ inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas
editadas pela ANS." (NR)

"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva
operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento
prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de
que trata o caput~ na forma da regulamentação a ser editada pela
ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas
segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas
as respectivas amplitudes de cobertura definidas no planoreferência de que trata o art. 1O~ segundo as seguintes exigências
mínimas:
I - ........................................................................................................

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

li- ...................................................................................................... .
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
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b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiv~ ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e
quantidade~ a critério do médico assistente;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstic~
fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme
prescrição do médico assistente~ realizados ou ministrados durante
o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados,
assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária,
para outro estabelecimento hospitalar, em território brasileiro,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;

e
III- ........................................................................................ ........... .

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo
do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos
períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo
de trinta dias do nascimento ou da adoção:

v- ..................................................................................................... .
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos
de urgência e emergência:
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos Iimites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando
não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a
relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
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respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega da documentação adequada~
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas
suas respectivas condições de abrangência e contratação.

§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999 ~ da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar
declaração em separado do consumidor, de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este
lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do
vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de
taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I- a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a
sessenta dias, consecutivos ou não~ nos .últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de
inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. n (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de
pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de
participar de planos privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas
nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá
ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e
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os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, corlforme
normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade~ que participarem
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou
sucessores, há mais de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos

produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem
constar dispositivos que indiquem com clareza:
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por

adesão~

VIII - a franquia, os limites fmanceiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente
previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e
odontológica;
................................... ...................................................................... .
~

X - a área geográfica de abrangência;
···········································································································

XII - número de registro na A NS.
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue~ quando de sua inscrição, cópia do

contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo
que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas
características, direitos e obrigações." (NR)
17. A inclusão como contratados, referenciados ou
credenciados dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
"Art.
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1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar implica compromisso
para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da
vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar a que se refere
o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante
comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes
de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais
em vtgor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a
que se refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante
período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a
manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em
vigor~

durante período de internação, quando a operadora arcará
com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da
assistência, sem ônus adicional para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução,
as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para

tanto, informando:
l-nome da entidade a ser excluída~
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros
definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a
capacidade operacional restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de
manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus
adicional para o consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou
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cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. l º desta Lei, implicará as seguintes obrigações e
direitos:
....................................... ...... . .. ~- ..........•....................-.......... :':~.,P'. ~ ... .

III
a manutenção de relacionamento de contratação,
credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de
operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras~
independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos
de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.

Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores
de serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não
tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade
irregular." (NR)
"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 § 1º do
art. 1º desta Lei, terão prazo de cento e oitenta dias, a partir da
publicação da regulamentação específica pela ANS.

§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das empresas e dos produtos na ANS, com a
fmalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos
a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras
dos produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as
informações
requeridas
e
os
seguintes
documentos,
independentemente de outros que venham a ser exigidos:
I - registro do documento de constituição da empresa~
II - nome fantasia;
III- CNPJ;

IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
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VI - principais dirigentes da empresa e nome dos cargos que
ocupam.

§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados,
deverão ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora~
li - CNP J da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com
obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação
coletivo por adesão);

(individual/familiar~

VI - âmbito geográfico de

coletivo empresarial e

cobertura~

VII - faixas etárias e respectivos preços~
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações
hospitalar e referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência); e
X - outros documentos e informações que forem solicitados pela
ANS.

§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos
produtos serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora,
das formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos
textos das condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam
garantidos~ a todos os usuários de produtos a que alude o caput,
contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os beneficios de
acesso e cobertura previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para
cada segmentação definida no art. 12.

§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o
pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
aplicada às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o §
Iº do art. I º.
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§ 7º As pessoas j uridicas que forem iniciar operação de
comercialização de planos privados de assistência à saúde, a partir
de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros de que trata o
§ 1ºdeste artigo." (NR)

"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o incis;-re-o §
1º do art. 1º desta Lei são obrigadas a fornecer~ periodicamente, à
ANS todas as informações e estatísticas relativas as suas atividades,
incluídas as de 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.
§ 1º Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o

exercício das atividades de fiscalização e nos limites estabelecidos
pelo CONSU, 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§ 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1º deste artigo." (NR)

"Art.21 ................................................................................................ .

II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o
inciso I, desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente,
consideradas como controladoras da empresa." (NR)
"Art.22 ................................................................................................ .
Parágrafo único. A auditoria independente também poderá ser
exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados segundo normas
definidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde
não podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou
insolvência civil, mas tão-somente ao regime de liquidação
extrajudicial.
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§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regtme de falência ou
insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial,
forem verificadas uma das seguintes hipóteses:

I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento
de pelo menos a metade dos créditos quirografários; ou
li - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente,
sequer, para o pagamento das despesas administrativas e
operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação
extrajudicial.

§ 2º Para efeito desta Lei, defme-se ativo realizável como sendo
todo ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo
compatível para o pagamento das despesas administrativas e
operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se
verificando qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I e II
do § 1º deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência
ou insolvência civil da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os
seguintes efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à
massa liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e
imóveis da massa;
III
a manutenção da indisponibilidade dos bens dos
administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, até
posterior determinação judicial~ e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação
ao pedido de conversão do regime.

§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo,
poderá~ no período compreendido entre a distribuição do
requerimento e a decretação da falência ou insolvência civil, apoiar
a proteção dos bens móveis e imóveis da massa liquidanda.
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§ 6º O Liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais
em curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente
nomeie o síndico da massa falida ou o liquidante da massa
insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina
desta Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro,
anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves
que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do
atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da
carteira, o regime de direção fiscal ou técnica por prazo não
superior a cento e oitenta dias, ou a liquidação extrajudicial,
conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou
técnico, e do liquidante~ por dirigentes, administradores,
conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de
assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator,
por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito
suspensivo da decisão administrativa que determinou o
afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou
fiscal ou do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente
motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores,
gerentes e membros do conselho fiscal da operadora sob regime de
direção ou em liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico
procederá à análise da organização administrativa e da situação
econômico-fmanceira da operadora, bem assim da qualidade do
atendimento aos consumidores, e proporá à ANS as medidas
cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do
regime de direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a
alienação da carteira das operadoras de planos privados de
assistência à saúde, no caso de não surtirem efeito as medidas por
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ela determinadas para sanar as irregularidades ou nas situações que
impliquem risco para os consumidores participantes da carteira."
(NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados
de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação
extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora,
ficarão com todos os seus ·bens indisponíveis, não podendo, por
qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até
apuração e liquidação final de suas responsabilidades.

§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que
decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a
todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos doze
meses anteriores ao mesmo ato.

§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de
bens a que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os
bens dos administradores, por deliberação expressa da Diretoria
Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que
tenham concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação
da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período
previsto no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que
configurada fraude na transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens
considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em
VIgor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de
contrato de alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou
promessa de cessão de direitos, desde que os respectivos
instrumentos tenham sido levados ao competente registro público,
anteriormente à data da decretação da direção fiscal ou da
liquidação extrajudicial.
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§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde respondem solidariamente pelas obrigações por
eles assumidas durante sua gestão até o montante dos prejuízos
causados, independentemente do nexo de causalidade." (NR)

"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada defmirá as atribuições e
competências do diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela
alienação de carteira, podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de
assistência privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os
de natureza trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de
planos privados de assistência à saúde, no que couber e não colidir
com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945,
no Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a
ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus
regulamentos, bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a
qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de
assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, seus administradores,
membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos,
fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de
outras estabelecidas na legislação vigente:

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras
de planos de assistência à saúde;

VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da
carteira da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados
das operadoras de que trata esta Lei respondem solidariamente
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pelos preJutzos causados a terceiros, inclusive aos acionistas~
cotistas~ cooperados e consumidores de planos privados de
assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência do
.descumprimento de leis, normas e instruções referentes às
operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de
constituição e cobertura das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela

ANS no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou
prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o
disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante -processo
administrativo que tenha por base o auto de infração, a
representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo
à ANS dispor sobre normas para instauração, recursos e seus
efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade~
poder~ a título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora
ou prestadora de serviço assinar termo de compromisso de ajuste de
conduta, perante a diretoria colegiada, que terá eficácia de título
executivo extrajudicial, obrigando-se a:

I- cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração~ e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos
delas decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,

necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II- valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não
inferior a R$ 5. 000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com o porte
econômico da operadora ou da prestadora de serviço.
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§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta
não importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato~
nem reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de
conduta, sem prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso
II do § 2º, acarreta a revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso
de ajuste de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de
compromisso de ajuste de conduta.

§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de
conduta quando tiver havido descumprimento de outro termo de
compromisso de ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do
prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta de~ser
publicado no Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º
deste artigo." (NR)
"Art. 3O. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se
refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. Iº, ou sucessores,
com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses.
··································································································

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir
quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.
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§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa,
não é considerada contribuição a co-participação do consumidor,
única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de
assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é
assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de
um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o
pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-Sê~ as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art.
30." (NR)

"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas
a serem defmidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores
e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas,
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema ·ú nico de Saúde

-sus . .
§ 1º O ressarcimento

a que se refere o caput será efetuado pelas
operadoras à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir
personalidade jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de
procedimentos a ser aprovada pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, os gestores do SUS
disponibilizarão às operadoras a discriminação dos procedimentos
realizados para cada consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia
após a apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores
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correspondentes à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de
saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será
cobrado com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à
razão de um por cento ao mês ou fração:
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão
inscritos em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança
judicial dos respectivos créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão
revertidos ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou
impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto
no § 2º deste artigo.

§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores ·aos
· praticados pelo S US e nem superiores aos praticados pelas
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei." (NR)
"Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das
abrangidas por .esta Lei deverão, na forma e prazo definidos pela
ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins
lucrativos, especificamente para operar planos privados de
assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial
desta Lei e de seus regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos

celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores
com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos
celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a
possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos
contratos de que trata este artigo, deverá ser formalizada em termo
próprio, assinado pelos contratantes, de acordo com as normas a
serem defmidas pela ANS.
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§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de
contraprestação pecuniária, a composição da base de cálculo deverá
ficar restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura, e
ficará disponível para verificação pela ANS, que poderá determinar
sua alteração quando o novo valor não estiver devidamente
justificado.

§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos
períodos de carência e dos prazos de aquisição dos beneficios
previstos nos arts. 3O e 31 desta Lei, observados, quanto aos
últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da
empresa operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores nãooptantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente
ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão
apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua
titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros.

§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1!Fdesta
Lei, contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em
operação, por tempo indeterminado, apenas para os consumidores
que não optarem pela adaptação às novas regras, sendo
considerados extintos para flm de comercialização.

§ 7º A ANS defmirá em norma própria os procedimentos formais
que deverão ser adotados pelas empresas para a adaptação dos
contratos de que trata este artigo." (NR)
Art. 2º A Lei nº 9. 656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos:
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde, com competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes
gerais do setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
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III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da
ANS·
'
IV - fixar diretrizes gerais para constituição, organização,
funcionamento e fiscalização das empresas operadoras de produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, incluindo:
a) conteúdos e modelos

assistenciais~

b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) aspectos econômico-financeiros;
d) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
e) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos,
bem assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando
se tratar de sociedade anônima;
f) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou
fundos especiais ou seguros garantidores;
g) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros
instrumentos que julgar adequados~ com o objetivo de proteger o
consumidor de planos privados de assistência à saúde . em caso de
insolvência de empresas operadoras~
h) direção fiscal ou técnica~
i) liquidação extrajudicial;

j) procedimentos de recuperação fmanceira das operadoras;
I) normas de aplicação de penalidades;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter
consultivo, de forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias
previstas no inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se
necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas pelo
CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de
Estado:
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I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade
de Presidente;
II- da Saúde;
III - da Fazenda;
IV- da Justiça; e
V- do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de
votos, cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos
de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais
membros.

§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente
submeterá a decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir
àquela deliberação.

§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de
Estado, bem assim outros representantes de órgãos públicos, para
participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu
Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão
prestadas pela ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participar~ na qualidade de Secretário,
das reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal defmidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizado em declaração do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional.
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Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para
o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação
previstos no art. 35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência
da competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e
em seus regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até
o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração,
ressalvado o disposto no § 6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para
consumidores com mais de sessenta anos de idade estará sujeita à
autorização prévia da ANS, ouvido o Ministério da Fazenda;

n-

a alegação de doença ou 1esão preexistente estará sujeita à
prévia regulamentação da matéria pela ANS;

III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato

individual ou familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no
inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em 1eito
clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo
a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam
reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta
anos ou mais, deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999,
para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes
disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o
parágrafo único do art. 15, para as mudanças de faixa etária
ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á à diluição da
aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais
anuais, com adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano,
permita atingir o reajuste integral no início do último ano da faixa
etária considerada;
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II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez
anos as faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite
supenor;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste~
deverá ser encaminhada aos consumidores, juntamente com o
boleto ou título de cobrança, com a demonstração do valor
originalmente contratado; do valor repactuado e do percentual de
reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento
formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente
submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa
aplicar reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos
ou mais de idade e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à
ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica, para,
uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a
diluição prevista neste parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I
e o § 1º do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua
celebração~ a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações
pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do
estabelecido neste artigo." (N"R)

"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação,
manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei
e do contrato firmado entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre
usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1ºdesta Lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados
na SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em
conseqüência desta Lei, deverão estar acompanhados de parecer
conclusivo daquela Autarquia." (NR)
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"Art. 35-l. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais
e legais dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores,
além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos
diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da
operadora de plano privado de assistência à saúde,
independentemente da sua natureza j uridica." (NR)
"Art. 35-J. Aos arts. 24-A e 35-I aplica-se, quando couber, o
disposto nos arts. 37 e 38 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974."
(NR)
"Art. 35-L. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados
a manter sigilo relativo às informações da operadora às quais
tiverem acesso em razão do exercício do encargo, sob pena de
incorrer em improbidade administrativa, sem prejuízo das
responsabilidades civis e penais." (NR)
Art. 3º Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às
pessoas jurídicas de que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998
para adaptação ao que dispõem os arts. 14, 17, 30 e 31.

Art. 4º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no
prazo de trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto
consolidado da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 5º Os arts. 4º, 20, 21 e 33 da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.4º ................................................................................................. .

XXXIV- proceder à liquidação extrajudicial e requerer a liquidação
judicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXXV- determinar ou promover a alie· "'~\ da carteira de planos
privados de assistência à saúde das operado1us;
j

XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de
compromisso de ajuste de conduta e fiscalizar o seu cumprimento;
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XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico,
diretor fiscal, do liquidante e do responsável pela alienação de
carteira.
§ 1º A recusa, a orrnssao, a falsidade ou o retardamento
injustificado de informações ou documentos solicitados pela ANS
constitui infração punível com multa diária de R$ 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 .
.................................................................................................. "(NR)
"Art.20 ................................................................................................ .

§ 6º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se
enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de
recursos humanos, ou de filantropia, ou que tenham número de
usuários inferior a vinte mil, ou que despendem, em sua rede
própria, mais de sessenta por cento do custo assistencial relativo aos
gastos em serviços hospitalares referentes a seus Planos Privados de
Assistência à Saúde e que prestam ao menos trinta por cento de sua
atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS, farão jus a um
desconto de trinta por cento sobre o montante calculado na forma
do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 7º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que
comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a um
desconto de cinqüenta por cento sobre o montante calculado na
forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 8º As operadoras com número de usuários inferior a vinte mil
poderão . optar pelo recolhimento em parcela única no mês de
março, fazendo jus a um desconto de cinco por cento sobre o
montante calculado na forma do inciso I deste artigo, além dos
descontos previstos nos § 6º e 7º, conforme dispuser a ANS.
§ 9º Os valores constantes do Anexo III desta Lei ficam reduzidos
em cinqüenta por cento~ no caso das empresas com número de
usuários inferior a vinte mil. "(NR)

138

40
"Art. 21 ............................................................................................... .

§ 1º Os débitos relativos à Taxa de Saúde Suplementar poderão ser
parcelados, a juízo da ANS, de acordo com os critérios fiXados na
legislação tributária.
§ 2º Além dos acréscimos previstos nos incisos I e II deste artigo, o
não recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda
dos descontos previstos nesta Lei." (NR)
"Art. 3 3. A ANS poderá designar servidor ou empregado da
Administração Pública Federal, direta ou indireta, para exercer o
encargo de diretor fiscal, diretor técnico ou liquidante de operadora
de plano privado de assistência à saúde, com remuneração
equivalente à do cargo em comissão de Gerência Executiva, nível
III, símbolo CGE-III." (NR)

Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida
Provisória nº 2.097-39, de 26 de abril de 2001.
Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, o inciso VIII do
art. 1O, o § 3º do art. 12, o § 2º do art. 16, o parágrafo único do art. 27, e o art. 28
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Brasília, 24 de maio de 2001 ~ 180º da Independência e 113º da
República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José s~rra
Pedro Parente
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PROJETO DE LEI N.º 7.267, DE 2002
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Adiciona-se dispositivo à Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e dá
outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º O art.12 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art.12 -............................................................
I - .....................................................................
c) cobertura de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição,
psicologia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade de assistência médica
ambulatorial ou hospitalar.”
Art.2º A extensão da cobertura, os critérios e o número de sessões de
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia serão definidos por resolução da ANS –
Agência Nacional de saúde Suplementar.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Depois de muitas discussões e negociações a Lei dos Planos de Saúde
trouxe algumas mudanças que representam avanços. É o caso da inclusão da cobertura para
transplantes e hemodiálise nos planos de saúde, o que desonera o SUS em alguns milhões de
dólares anuais. Esta Lei veio atender às demandas da sociedade, que até então permaneceu à
mercê das administradoras desses planos, preocupadas unicamente com seu próprio lucro.
Esse instrumento legal propiciou muitos avanços quanto à cobertura
obrigatória em cada segmentação disponível, entretanto, essa cobertura, ainda que bastante
estendida, não oferece toda a assistência à saúde necessária para abranger as “doenças listadas
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na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde
– da forma como dispões o caput do art.10 da Lei, tendo em vista que não garante aos
pacientes de sessões fisioterapias, fonoaudiologia, psicologia e nutrição.
Como essa assistência é essencial para a recuperação ou a estabilização da
saúde de muitos pacientes, considerando que a lei deve obrigar essa cobertura, cuja extensão,
em termos de número de sessões e critérios obrigatórios, poderá ser limitada por resolução da
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Sala das Sessões, 05 de novembro de 2002.
Deputado José Carlos Coutinho
PFL-RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
....................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
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X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais
e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à
data de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
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b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
ALTERA A LEI NO 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998,
QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as
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entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2o
do art. 1o.
§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1o do art. 1o 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.
§ 1o O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2o A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
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§ 3o A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
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II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
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de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.389, DE 2002
(Do Sr. Neuton Lima)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a
obrigatoriedade de os planos e seguros privados incluírem atendimento
psicológico nos planos ou seguros-referência.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-7267/2002

O Congresso Nacional decreta:

O caput do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de
assistência à saúde, com cobertura assistencial compreendendo partos e
tratamentos, inclusive psicológicos, realizados exclusivamente no Brasil, com
padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação
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Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:” (NR)

Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Tem se tornado cada vez mais evidente a estreita correlação
entre distúrbios psicológicos e o surgimento de doenças. O estresse, companheiro
inalienável de nossas vidas no mundo de hoje, exige que o ser humano possa
receber amparo psicológico para conseguir manter uma vida saudável. E ela
começa com a saúde mental.
A assistência psicológica é essencial para que as pessoas
possam se integrar com plenitude à vida em sociedade, a enfrentar as agruras do
trabalho, as questões familiares e tantas outras. Assim sendo, nada mais justo que
os planos de saúde se dediquem a prevenir doenças entre seus segurados. Em
virtude da importância desta ação, sugerimos que ela integre o plano-referência, que
compreende o elenco básico de serviços a que o segurado tem direito.
Esta iniciativa defende o princípio de que o suporte psicológico
pode ser um instrumento vital para evitar o surgimento de doenças. Deste modo,
pedimos o apoio de nossos pares para que ela venha a ser aprovada com a
celeridade que merece.

Sala das Sessões, em

de

Deputado Neuton Lima
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de 2002.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
....................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1 oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais
e futuros consumidores".
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.
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Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
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credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de
que trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional".
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998,
QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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
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da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos
VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º do
art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
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a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
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§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II-......................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
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V-......................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - ....................................................................
....................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
....................................................................
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
....................................................................
III - ....................................................................
....................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
....................................................................
V - ....................................................................
....................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
....................................................................
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
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que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
.......................................................................................................................................................
Art 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12, o
parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art. 4º
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra

PROJETO DE LEI N.º 71, DE 2003
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)
Dispõe sobre o reembolso, ao Poder Público, de valores
correspondentes a seguro-saúde e outras modalidades de medicina de
grupo referentes a beneficiários atendidos, gratuitamente, na rede
pública e no setor privado conveniado ou contratado.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Artigo 1º. A gratuidade da assistência ambulatorial e hospitalar, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, é vinculada ao indivíduo, vedando-se-lhe a cobrança de
despesas e taxas, a qualquer título.

Artigo 2º Nos termos do disposto no artigo 1º, a assistência gratuita ao indivíduo
beneficiário de seguro-saúde ou de outra modalidade assistencial de medicina de
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grupo, implica o reembolso ao Poder Público, pela sociedade seguradora ou
entidade congênere, de despesas com o atendimento ambulatorial e hospitalar
prestado ao segurado ou beneficiário do seguro ou plano de saúde, nos termos do
artigo 130, do Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966.

Parágrafo único. O reembolso das despesas com o atendimento ao beneficiário de
seguro-saúde ou outra modalidade assistencial de medicina de grupo ficará limitado
ao valor do procedimento assistencial estipulado em tabela do Sistema Único de
Saúde, desde que este valor não seja superior àquele fixado no contrato de seguro
ou plano de saúde do paciente.

Artigo 3º. Para o recebimento do valor devido nos termos do artigo 2º, serão
adotados os seguintes procedimentos, tanto pelas unidades de saúde da
administração direta, indireta e fundacional, como pelos estabelecimentos do setor
privado conveniados ou contratados no âmbito do SUS:
I – registro, na ficha de atendimento do paciente, da condição de beneficiário de
seguro-saúde ou outra modalidade assistencial de medicina

de grupo, com os

dados que permitam identificar a entidade seguradora; e
II – assinatura, pelo paciente, ou seu representante ou membro da família, de
documento comprobatório da assistencia ambulatorial ou hospitalar recebida.

Artigo 4º. Para o efeito de reembolso de despesas pela sociedade seguradora ou
congênere, o dirigente da unidade ou entidade de saúde da administração direta,
indireta e fundacional da União, do Estado e do Município, depois da liberação do
paciente, emitirá documento hábil destinado à entidade seguradora, com descrição
dos procedimentos assistênciais realizados e respectivos custos, acompanhado dos
documentos mencionados nos incisos I e II do art. 3º.

Artigo 5º. O valor do reembolso das despesas será efetuado pela sociedade
seguradora ou congênere ao fundo de saúde nacional, estadual ou municipal, e será
aplicado exclusivamente em ações e serviços de saúde.

Parágrafo único. No caso das entidades de assistência à saúde da administração
indireta ou fundacional da União, do Estado ou do Município, a receita de que trata
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

159

este artigo será repassada regularmente, pelo fundo de saúde, à entidade
prestadora da assistência, que terá gestão própria sobre essa receita.

Artigo 6º. Quando a

assistência ambulatorial ou hospitalar for prestada por

estabelecimento privado integrante, por convênio ou contrato, do Sistema único de
Saúde, o dirigente do estabelecimento fará, ao dirigente do SUS que firmou o
convênio ou contrato, a comunicação da assistência prestada, com os elementos
previstos no artigo 3º, para que a autoridade pública promova as medidas referidas
no artigo 4º.

Artigo 7º. A receita gerada, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo reembolso
de despesas previsto nesta lei, será considerada recurso de outras fontes para o
financiamento do sistema.

Artigo 8º. Observada a legislação federal que regula os seguros privados e fixa os
limites da cobertura dos riscos de assistência ambulatorial ou hospitalar atribuída às
entidades seguradoras, fica o dirigente nacional do Sistema Único de Saúde
autorizado a estabelecer condições para a adequada aplicação desta lei.

Artigo 9º. Constituirá violação do princípio constitucional da igualdade de
tratamento, a concessão de preferência para o atendimento de beneficiário de
seguro saúde ou outra modalidade assistencial de medicina de grupo, aplicando-se
ao infrator as sanções administrativas previstas no estatuto dos servidores públicos
e legislação correlata.

Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O Decreto-Lei Federal nº 73/66, que regula os seguros privados, ao
determinar, no seu artigo 130, que a sociedade seguradora pague, ao prestante do
atendimento médico e hospitalar, pessoa física ou jurídica, a assistência ao seu
segurado, não fez nenhuma restrição à pessoa jurídica(se pública ou privada), além
de ter assegurado a livre escolha do médico e do hospital.
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Os indivíduos que mantém contrato com as sociedades que atuam no ramo
do seguro-saúde e os de entidades que praticam outras modalidades da chamada
medicina de grupo(cooperativas, planos de saúde, etc.) pagam elevadas
mensalidades, mas, quase sempre, desconhecem a extensão de seus direitos e não
recebem a desejada e necessária contraprestação objeto do seguro ou do plano
assistencial. Tanto que, ao necessitarem de atendimento de emergência e o contrato
de seguro-saúde ou de outra modalidade assistencial não favorecem o atendimento
imediato e mais conveniente, socorrem-se eles das unidades de saúde da rede
pública ou do setor privado conveniado ou contratado pelos órgãos do Sistema
Único de Saúde.

Hoje cerca de 40% dos recursos do Sistema Único de Saúde são gastos em
procedimentos de alto risco, que representam apenas 3% do total de atendimento de
clientela majoritariamente (cerca de 80%) coberta pelo setor privado supletivo.

Como se vê, as empresas privadas oneram o poder público, ao deixarem de
cumprir com bom atendimento aos pacientes: as patologias mais complexas e que
custam caro, são atendidas na rede pública e/ou conveniada. Trata-se, por
consequência, de uma diminuição das verbas do SUS que deveriam ser destinadas
à promoção e recuperação da saúde de pessoas necessitadas.

Em alguns Estados, como o do Rio de Janeiro, o ressarcimento das despesas
médico-hospitalares custeadas pelo Poder Público, do indivíduo que tem segurosaúde ou outra modalidade assistencial privada, foi assegurado na própria
Constituição: “As empresas privadas prestadoras de serviços de assistência médica,
administradoras de planos de saúde, deverão ressarcir o Estado e os Municípios das
despesas com o atendimento dos segurados respectivos em unidades de saúde
pertencentes ao Poder Público estadual ou municipal”. (Art. 301 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro).

No Estado de São Paulo existe a Lei 9058, de 29.12.94 que dispõe sobre a
obrigatoriedade do reembolso, ao Poder Público, pelas seguradoras.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

161

Assim, este Projeto de Lei – além de realizar justiça, evitando o
enriquecimento sem causa das seguradoras e congêneres – visa propiciar à União,
aos Estados e aos Municípios recursos adicionais para a melhoria do sistema de
saúde, que hoje se encontra sucateado, com reflexos na qualidade da atenção à
saúde da população.
Quanto à sua base constitucional e à conformidade com a legislação
infraconstitucional baixada pela União, o Projeto de Lei se acha perfeitamente
fundamentado, pois, não infringe a garantia de gratuidade das ações e serviços de
assistência médico-hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde, prevista na Lei
Orgânica da Saúde(Lei Federal nº 8080, de 19/09/90, art. 43), pois está cobrando
das sociedades seguradoras e não do indivíduo , e fazendo cumprir o disposto no
artigo 130 do Decreto-Lei nº 73/66.

Sala das Sessões em 18 de fevereiro de 2003

Deputado Arlindo Clinaglia
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI Nº 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966.
DISPÕE SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS, REGULA AS OPERAÇÕES
DE SEGUROS E RESSEGUROS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.
Seção I
Do Seguro Saúde
....................................................................................................................................................
Art. 130. A garantia do Seguro-Saúde consistirá no pagamento em dinheiro,
efetuado pela Sociedade Seguradora, à pessoa física ou jurídica prestante da assistência
médico-hospitalar ao segurado.
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§ 1º A cobertura do Seguro-Saúde ficará sujeita ao regime de franquia, de acordo
com os critérios fixados pelo CNSP.
§ 2º A livre escolha do médico e do hospital é condição obrigatória nos contratos
referidos no artigo anterior.
Art. 131. Para os efeitos do art.130 deste Decreto-lei, o CNSP estabelecerá
tabelas de honorários médico-hospitalares e fixará percentuais de participação obrigatória
dos segurados nos sinistros.
§ 1º Na elaboração das tabelas, o CNSP observará a média regional dos
honorários e a renda média dos pacientes, incluindo a possibilidade da ampliação voluntária
da cobertura pelo acréscimo do prêmio.
§ 2º Na fixação das percentagens de participação, o CNSP levará em conta os
índices salariais dos segurados e seus encargos familiares.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES PARA A
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
SAÚDE, A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
....................................................................................................................................................
Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios
estabelecidos com as entidades privadas.
Art. 44. (Vetado).
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 156, DE 2003
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 16 da lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso:A Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, que “dispõe
sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece regras e condições de emissão
do Real e os critérios para conversão das obrigações para o Real, e dá outras providências”,
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 7ºA:
“Art.16 .................................................................
.................................................................
XIA – a possibilidade de escolha, pelo beneficiário, do profissional de
saúde de sua preferência, desde que legalmente habilitado e que aceite
atender pelo valor dos honorários pagos pelo Plano contratado,
observado o disposto no art. 18.
...........................................................................................................”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O projeto visa facultar ao beneficiário de plano de saúde a escolha do
profissional de sua preferência, ensejando o credenciamento universal dos profissionais
habilitados.
Atualmente, de acordo com dados do Sindicato dos Médicos de Pernambuco e
da Federação das Cooperativas de especialidades Médicas do mesmo Estado, quarenta por
cento dos brasileiros possuem
planos e seguros de saúde. Os médicos, no entanto, são
credenciados ao exclusivo critério das operadoras, que tanto não levam em conta a
preferência dos destinatários do plano como até impõem condições àqueles para manterem o
credenciamento, não raro em prejuízo da qualidade dos serviços prestados.
Além de ensejar maior confiabilidade ao sistema, a proposta dá maior
consistência à relação médico-paciente, podendo inclusive, ampliar a clientela dos próprios
planos de saúde.
Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2003
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primeiro-Vice-Presidente
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
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....................................................................................................................................................
*Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e seguros
tratados nesta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário ou segurado;
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - as modalidades do plano ou seguro:
a) individual;
b) familiar; ou
c) coletivo;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e
odontológica;
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência do plano ou seguro;
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou
das condições gerais do plano ou seguro privado de assistência à saúde, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações.
§ 2º A validade dos documentos a que alude o caput condiciona-se à aposição da
rubrica do consumidor ao lado de cada um dos dispositivos indicados nos incisos I a XI
deste artigo.
*Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade
correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do contrato ou credenciado a que se refere o caput,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias
de antecedência.
§ 2º Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior ocorrer
durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e a
operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
*Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional
de saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
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emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
*Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta Lei, já atuavam
como operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de cento
e oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para requererem a sua
autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o
pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às operadoras de
planos e seguros de que trata esta Lei.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de Agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
ALTERA A LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998,
QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
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tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS
..........................................................................................................................
1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos
VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º do
art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
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"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
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"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
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efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
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a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
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de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

172

§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos cálculos
atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
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III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
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§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
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Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
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§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
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quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
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§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
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privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
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III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

181

"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 3º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.
Art. 4º A Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art.4º .............................................................................................................
..........................................................................................................................
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;
..........................................................................................................................
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 nº 8.884, de 11 de junho de 1994;
..........................................................................................................................
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a
requerer a falência ou insolvência civil das operadores de planos privados de
assistência à saúde;
XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados
de assistência à saúde das operadoras;
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..........................................................................................................................
XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de
ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus
cumprimentos;
XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal,
do liquidante e do responsável pela alienação de carteira.
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e
fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) direção fiscal ou técnica;
d) liquidação extrajudicial;
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
f) normas de aplicação de penalidades;
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos
comercializados ou disponibilizados;
XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e
outras relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos
de assistência à saúde.
§ 1º A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível
com multa diária de R$ 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.
..............................................................................................................." (NR)
"Art.10. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
1º A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três diretores,
dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no
mínimo, três votos coincidentes.
§ 2º Dos atos praticados pelos Diretores caberá recurso à Diretoria
Colegiada como última instância administrativa.
..............................................................................................................." (NR)
Art. 13. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
IV - ..................................................................................................................
..........................................................................................................................
p) Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização;
q) Associação Médica Brasileira;
V - ...................................................................................................................
a) do segmento de autogestão de assistência à saúde;
b) das empresas de medicina de grupo;
c) das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar;
d) das empresas de odontologia de grupo;
e) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde
suplementar;
VI - por dois representantes de entidades a seguir indicadas:
a) de defesa do consumidor;
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b) de associações de consumidores de planos privados de assistência à
saúde;
c) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais.
..........................................................................................................................
2º As entidades de que tratam as alíneas dos incisos V e VI escolherão entre
si, dentro de cada categoria, os seus representantes e respectivos suplentes
na Câmara de Saúde Suplementar." (NR)
"Art.20..............................................................................................................
..........................................................................................................................
6º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se
enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de recursos
humanos, ou de filantropia, ou que tenham número de usuários inferior a
vinte mil, ou que despendem, em sua rede própria, mais de sessenta por
cento do custo assistencial relativo aos gastos em serviços hospitalares
referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao
menos trinta por cento de sua atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS,
farão jus a um desconto de trinta por cento sobre o montante calculado na
forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 7º As operadoras de planos privados de assistência à saúde que
comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a um
desconto de cinqüenta por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 8º As operadoras com número de usuários inferior a vinte mil poderão
optar pelo recolhimento em parcela única no mês de março, fazendo jus a
um desconto de cinco por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, além dos descontos previstos nos §§ 6º e 7º, conforme
dispuser a ANS.
§ 9º Os valores constantes do Anexo III desta Lei ficam reduzidos em
cinqüenta por cento, no caso das empresas com número de usuários inferior
a vinte mil.
§ 10. Para fins do disposto no inciso II deste artigo, os casos de alteração de
dados referentes a produtos ou a operadoras, até edição da norma
correspondente aos seus registros definitivos, conforme o disposto na Lei nº
9.656, de 1998, ficam isentos da respectiva Taxa de Saúde Suplementar.
§ 11. Para fins do disposto no inciso I deste artigo, nos casos de alienação
compulsória de carteira, as operadoras de planos privados de assistência à
saúde adquirentes ficam isentas de pagamento da respectiva Taxa de Saúde
Suplementar, relativa aos beneficiários integrantes daquela carteira, pelo
prazo de cinco anos." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
1º Os débitos relativos à Taxa de Saúde Suplementar poderão ser
parcelados, a juízo da ANS, de acordo com os critérios fixados na legislação
tributária.
§ 2º Além dos acréscimos previstos nos incisos I e II deste artigo, o não
recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda dos
descontos previstos nesta Lei." (NR)
"Art. 33. A ANS designará pessoa física de comprovada capacidade e
experiência, reconhecida idoneidade moral e registro em conselho de
fiscalização de profissões regulamentadas, para exercer o encargo de diretor
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fiscal, de diretor técnico ou de liquidante de operadora de planos privados
de assistência à saúde.
§ 1º A remuneração do diretor técnico, do diretor fiscal ou do liquidante
deverá ser suportada pela operadora ou pela massa.
§ 2º Se a operadora ou a massa não dispuserem de recursos para custear a
remuneração de que trata este artigo, a ANS poderá, excepcionalmente,
promover este pagamento, em valor equivalente à do cargo em comissão de
Gerência Executiva, nível III, símbolo CGE-III, ressarcindo-se dos valores
despendidos com juros e correção monetária junto à operadora ou à massa,
conforme o caso." (NR)
Art. 5º O § 3º do art. 1º da Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 3º Caberá, exclusivamente, ao Conselho de Saúde Suplementar CONSU, nos termos da Lei nº 9.656, de 1998, e à ANS, nos termos da Lei
nº 9.961, de 2000, disciplinar o seguro de que trata este artigo quanto às
matérias previstas nos incisos I e IV do art. 35-A da referida Lei nº 9.656, de
1998, e no art. 4º da Lei nº 9.961, de 2000, bem como quanto à autorização
de funcionamento e à operação das sociedades seguradoras especializadas."
(NR)
Art 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12, o
parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art. 4º
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente
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PROJETO DE LEI
N.º 311, DE 2003
(Do Sr. Carlos Nader)
Altera a alínea "f", do inciso II, do Art. 12 da lei 9.656, de 3 de julho de
1998, e dá outras providências."
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Altera a alínea f, do inciso II do Art. 12 da lei n.º 9.656, de 3 de
julho de 1998, que passará a vigorar com a seguinte redação;
“f – Cobertura de despesas de acompanhamento, no caso de pacientes
menores de dezoito anos e idosos com mais de sessenta e cinco anos.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Os principais pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, são os
idosos, eles representam cerca de 38% da população atendida na rede de saúde
pública.
Em razão de sua idade ou condições de saúde essas pessoas têm,
durante a internação hospitalar, graus de dependência variáveis, mas que

com

freqüência, são bem maiores que os apresentados por adultos, e similares aos das
crianças, necessitando assim, da assistência e do apoio material e afetivo de seus
parentes e amigos .
O Sistema Único de Saúde, não prevêem a cobertura de alimentação
e despesas do acompanhante para casos de pacientes idosos. O presente projeto
de lei visa tornar legal e obrigatório o reconhecimento a essa necessidade dos
nossos idosos.
Diante do exposto solicito o apoio dos Nobres Pares para a aprovação
do projeto de lei que ora apresentamos.
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Sala das Sessões, 13 de março de 2003.

Deputado Carlos Nader
PFL-RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
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a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde".
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;"
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
VIDE MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
ALTERA A LEI NO 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998,
QUE DISPÕE SOBRE OS PLANOS PRIVADOS DE
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ASSISTÊNCIA À
PROVIDÊNCIAS

SAÚDE

E

DÁ

OUTRAS

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1o 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
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pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente
de outros que venham a ser determinados pela ANS:
.............................................................................................................................
§ 1o São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2o
do art. 1o.
§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9o 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 § 1o do art. 1o 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.
§ 1o O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2o A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3o A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
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"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
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b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III - ..................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
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II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
.......................................................................................................................................................
Art. 8o Ficam revogados os arts. 2o a 7o, o inciso VIII do art. 10, o § 3o do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3o do art.
4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 1.349, DE 2003
(Do Sr. João Paulo Gomes da Silva)
Dispõe sobre o ressarcimento à rede pública de saúde pelos planos e
seguros de saúde privados.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-71/2003.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Os serviços médicos de qualquer natureza oferecidos pelas
instituições que integram a rede pública de saúde aos usuários que participarem de planos
de saúde administrados por empresas e outras instituições privadas serão objeto de
ressarcimento.
Parágrafo único

Para atender o disposto no "caput" deste artigo,

os centros de saúde pública emitirão as respectivas faturas dos serviços prestados.
Art. 2º-

As instituições da rede pública de saúde não farão distinção
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para fins de atendimento, entre os usuários que tenham planos de saúde e os que não o
possuam.
Art. 3º-

As instituições de saúde pública poderão integrar a

rede credenciada das administradoras de planos de saúde privados.
Art. 4º-

Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,

revogando as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Hospitais, policlínicas e postos de saúde públicas sobrevivem

com

os exíguos recursos do SUS - Sistema Único de Saúde. O quadro geral apresentado por
estas instituições é quase sempre desolador: capacidade de atendimento esgotada, lentidão
nas prestações de serviços; falta de profissionais de equipamentos e dos materiais
necessários à saúde a que a população tem direito e pela qual paga na forma dos impostos.
A quase falência da saúde pública no Brasil tem " empurrado" para
os braços dos planos privados, milhares de associados, temerosos de não conseguirem
atendimento médico quando dele necessitarem. Curiosa e paradoxalmente, os atendimentos
de urgência e mais complexos têm sido feitos, exatamente, pelos hospitais públicos, que
dispõem de melhores equipes e equipamentos mais modernos; onde, aliás, os eventos de
saúde são mais dispendiosos.
Os

atendimentos

ambulatórias

e

exames

de

laboratório

assegurados pelos Planos Privados têm custo modesto, não comprometendo a altíssima
lucratividade das empresas do setor que, contratualmente, se obrigam a cobrir TODOS os
eventos de saúde.
Esta cobrança é perfeitamente viável e não representa nenhuma
aberração. As empresas administradoras de plano de saúde irão remunerar a rede pública
da mesma forma que remuneram os hospitais e profissionais a ela conveniados, a título de
ressarcimento.
Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
colegas para ver aprovada a presente proposição.

Sala das Sessões, em 26 de

junho

Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA
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de 2003.

PROJETO DE LEI N.º 1.603, DE 2003
(Do Sr. Mário Heringer)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. O art. 17 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17. ............................................................................................
§ 1º São facultados o descredenciamento e a substituição de entidade
hospitalar e profissional de saúde, a que se refere o caput deste artigo, apenas na
hipótese de ocorrência de ato ilegal ou contrário à ética profissional, fraude, erro
médico ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor, quando devidamente
comprovados pela operadora à ANS, e nos casos de erro médico, quando julgado
como tal pelo conselho de medicina ou de odontologia da especialidade de que
tratar o profissional sujeito ao descredenciamento.
§ 2º A substituição de entidade hospitalar, de que trata o parágrafo
primeiro deste artigo, far-se-á por outra em quantidade e qualidade equivalente, e
mediante comunicação aos consumidores e à ANS.
§ 3º Nos casos de substituição, de que trata o parágrafo primeiro deste
artigo, durante período de internação do consumidor, são obrigações:
I – Do estabelecimento: manter a internação;
II – Da operadora:
a) Pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma
do contrato; ou, em caso de substituição por infração às normas
sanitárias ou por escolha do consumidor;
b) Arcar com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da
assistência, sem ônus adicional para o consumidor” (NR).
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Art. 2º. Dê-se ao artigo 18 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, a
seguinte redação:
“Art. 18. ............................................................................................
I – .....................................................................................................
II – ....................................................................................................
III – a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento
ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independentemente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional, bem como
recusar-se ao credenciamento de médicos ou odontólogos que respeitem as
seguintes condições, no ato do credenciamento:
a) possuir diploma de graduação, reconhecido pelo Ministério da
Educação, na área em que atua, seja em Medicina ou em
Odontologia;
b) possuir diploma e/ou certificado de residência médica ou de pósgraduação em área médica ou odontológica específica, ou, ainda,
comprovar exercício profissional de, no mínimo, cinco anos
consecutivos na especialidade em que pleiteia credenciamento,
com aprovação no exame de competência da sociedade médica ou
odontológica da mesma especialidade; e
c) possuir registro válido no Conselho Regional de Medicina ou no
Conselho Regional de Odontologia em que atua.
IV – o acesso imediato e sem ônus a autorização ou, em caso
contrário, a comprovação física da negativa de autorização, independentemente do
mês do ano, do dia da semana ou do horário em que for efetuada a solicitação,
sendo proibido às operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei negarem ou adiarem, sob qualquer pretexto ou alegação, resposta
imediatas às solicitações de autorização de que trata este inciso.
Parágrafo único. ....................................................................” (NR).
Art. 3º. Acrescente-se o art. 20-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
com a seguinte redação:
“Art. 20-A. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do Art. 1º desta Lei ficam obrigadas a utilizarem formulários padronizados, de acordo
com modelo apresentado pela ANS, para a solicitação de exames, consultas,
transferências de pacientes, perícias e outras atividades que constituam os serviços
contratados pelo consumidor.
Parágrafo único. A ANS regulamentará o uso dos formulários de que
trata o caput deste artigo, definindo as penalidades cabíveis às operadoras que
descumprirem o disposto no mesmo”.
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Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
Desde sua promulgação em 3 de junho de 1998, a Lei nº 9.656 vem
sofrendo alterações que visam aprimorar seu conteúdo e retirar-lhe algumas
imperfeições. Na seqüência dessas alterações, apresentamos o presente projeto de
lei, com os seguintes objetivos:
1. coibir as diversas modalidades de coação praticadas pelas operadoras de planos
e seguros de saúde no jogo, muitas vezes antiético, do credenciamento e do
descredenciamento de profissionais e entidades clínicas e hospitalares, que
compromete a qualidade dos serviços prestados ao consumidor;
2. “destampar a caixa preta” dos procedimentos médicos cobertos pelas operadoras
de planos e seguros de saúde e, paralelamente, ampliar o controle estatal sobre
os mesmos, bem como o próprio registro epidemiológico nacional;
3. diminuir a exclusão profissional com a valorização da profissão liberal;
4. permitir a verdadeira livre escolha pelo USUÁRIO baseada na melhor relação
médico-paciente; e,
5. agilizar as respostas às solicitações de autorização para procedimentos médicos
feitas pelos prestadores de serviço às operadoras.
Para atingir esses objetivos, determinamos as seguintes alterações na
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:
1. Ampla restrição ao descredenciamento de entidades hospitalares e profissionais
de saúde, limitando o mesmo a razões de ordem legal, ética, sanitária ou de erro
médico comprovado, impossibilitando, dessa forma, que o descredencimento
possa ser feito por vontade injustificada da operadora ou em benefício próprio da
mesma;
2. Proibição à recusa de credenciamento de profissionais de saúde que comprovem
os requisitos determinados em Lei para o exercício de sua atividade com
qualidade, quais sejam, graduação em Medicina ou Odontologia, residência
médica ou equivalente, e registro no conselho regional de medicina ou de
odontologia onde atua ou pretende atuar;
3. Garantia aos prestadores de serviço do direito de obtenção de autorização ou
negativa tão logo solicitado, com proibição de que as operadoras neguem ou
adiem, sob qualquer pretexto, resposta à solicitação de autorização; e
4. Determinação de formulários padronizados, conforme modelo determinado pela
ANS, nos quais encontrem-se terminologias e códigos unificados.
Com essas alterações na Lei nº 9.656, de 1998, entendemos contribuir
decisivamente para a melhora na qualidade dos serviços prestados pelas
operadoras de seguros e planos de saúde, pelos médicos e odontólogos, e pelos
serviços de saúde credenciados, minimizando o “mercado negro” do credenciamento
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e do descredenciamento, e ampliando, outrossim, o controle do Estado e da
sociedade civil sobre campo de tão profunda responsabilidade social que é a saúde
da população brasileira.
Dada a relevância e a urgência da matéria, esperamos contar com o
apoio de nossos pares neta Casa para sua célere aprovação.
Sala das Sessões, 31 julho de 2003.
Deputado Mário Heringer
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
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I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.
Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade
correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do contrato ou credenciado a que se refere o caput,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias
de antecedência.
§ 2º Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior ocorrer
durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e a
operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta Lei, já atuavam como
operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de cento e
oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para requererem a sua
autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o
pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às operadoras de
planos e seguros de que trata esta Lei.
Art. 20. As operadoras de planos ou seguros de que trata esta Lei são obrigadas a
fornecer periodicamente ao Ministério da Saúde e à SUSEP informações e estatísticas,
incluídas as de natureza cadastral, que permitam a identificação de seus consumidores, e de
seus dependentes, consistentes de seus nomes, inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas dos
titulares e Municípios onde residem, para fins do disposto no art. 32.
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§ 1º Os servidores da SUSEP, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às
operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros,
notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização,
sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
Art. 21. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar
quaisquer operações financeiras:
* Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/08/2001.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais
ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
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c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores
quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de
internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a
internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério
médico, na forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para
o consumidor." (NR)
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"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar
e referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
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X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às
operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
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PROJETO DE LEI N.º 1.777, DE 2003
(Do Sr. André Luiz)
Dispõe sobre a proibição das empresas que gerenciam planos de saúde
e afins solicitar de seus associados documentos de uso pessoal que não
fazem prova de identidade e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º - Fica proibido as empresas que gerenciam planos de saúde e afins
solicitar de seus associados , documentos pessoais que não fazem prova de identificação.
Art. 2º - caberá as empresas gerenciadoras de planos de saúde
habilitar seus associados com documentos próprios necessários para que os mesmos sejam
atendidas na rede conveniada.
Parágrafo único – As Empresas gerenciadoras de planos de
saúde e afins, deverão manter suas redes conveniadas devidamente informadas quanto ao
documento a ser solicitado para atendimento dos associados.
Art. 3º - As empresas que deixarem de cumprir esta Lei serão
multados em 50 ( cinqüenta) vezes o valor da mensalidade do associado envolvido.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Em todo o Território Nacional, quantas são as empresas que
exploram o ramo de plano de saúde, quando buscam aumentar o número de associados, no
bojo de suas propagandas os oferecimentos são mirabolantes promete-se muitas das vezes
aquilo que não se pode cumprir .
Uma prática comum neste mercado é a solicitação ao associado
de documentos que são dispensáveis, como principalmente o contra-cheque que é de uso
pessoal, e não serve para identificar o associado do plano de saúde.
Entendemos que toda esta dificuldade é para criar a facilidade de
não atender o associado.
Este projeto de lei objetiva por fim nesta prática que é nociva a
nossa população, e fazer com que as gerenciadoras de planos de saúde e afins, promovam
mecanismos necessários ao atendimento do associado, sem que este tenha que andar com um
manancial de documentos, que frisamos alguns de uso pessoal.

Sala das Sessões, em 21/08/03
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Deputado ANDRÉ LUIZ – PMDB/RJ

PROJETO DE LEI N.º 2.474-A, DE 2003
(Do Sr. Joaquim Francisco)
Estabelece o direito ao usufruto de planos de saúde pelo período
correspondente ao período de carência efetivamente paga; tendo
parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, pela rejeição (relator:
DEP. JULIO LOPES).
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Defesa do Consumidor:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
O usuário de Planos de Saúde, Seguros-Saúde ou congêneres
que, após contribuir durante todo o período de carência correspondente a seu plano,
por algum motivo deixe de fazê-lo, terá direito ao usufruto de todos os benefícios
previstos em seu contrato, pelo mesmo prazo de carência paga, a contar da última
mensalidade efetuada.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A proposição que ora apresentamos à consideração dos
nobres pares foi inspirada em projeto arquivado na última Legislatura, de autoria do
então Deputado José Carlos Coutinho.
O projeto transforma em benefício para os usuários a
instituição da carência, a fim de que estes possam ter garantida a cobertura por um
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período correspondente ao tempo de carência, em que pagamentos foram
efetuados, mas os serviços não foram plenamente utilizados.
A matéria interessa a milhões de consumidores de planos de
saúde no País. Esses brasileiros, que se vêem obrigados a arcar com elevados
custos de planos de saúde - pois a garantia constitucional do direito à saúde ainda
não se traduziu num adequado financiamento do Sistema Único de Saúde, para que
produza atendimento universal com qualidade -, ainda têm que se submeter a
contratos que desprezam todo o investimento e sacrifício realizados durante o
período de carência.
Contamos com o apoio dos ilustres Deputados para aprovar
essa proposição de inquestionável alcance social.

Sala das Sessões, em 12 de novembro de 2003.
Deputado Joaquim Francisco

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 2.474, de 2003, de autoria do nobre
Deputado Joaquim Francisco, propõe que os usuários de planos de saúde tenham
direito a cobertura do plano ao qual aderiram após o período de carência, pelo
mesmo prazo deste, independentemente de pagamento das mensalidades.
O projeto não recebeu emendas e cabe-nos, nesta Comissão
analisar a questão no que tange à defesa e proteção do consumidor e ao equilíbrio
e harmonia das relações de consumo.

II - VOTO DO RELATOR
A intenção do ilustre propositor, claramente explanada na
justificativa do projeto sob comento, é oferecer aos usuários dos planos de saúde
um novo benefício: a utilização gratuita do plano por período igual ao já pago como
período de carência. A lógica utilizada é justificável, pois se o usuário pagou por um
certo tempo determinado plano de serviço e não o utilizou por questão contratual de
cláusula de carência, seria justo que pudesse utilizar o plano por igual período sem
necessidade de novos pagamentos.
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No entanto, embora reconheçamos a nobreza da intenção da
proposta, temos de reconhecer que a existência do período de carência na utilização
dos planos de saúde segue uma outra lógica e um planejamento de gestão
específico das próprias empresas seguradoras.
Discussões a respeito de preços e reajustes dos planos de
saúde existentes, bem como de seu correto funcionamento, são questões
freqüentemente debatidas com o governo, enquanto regulador deste segmento da
economia, e são questões mais simples de se discutir e entender, pois dizem
respeito a eventual abuso na cobrança dos serviços prestados.
Já a questão da carência, como dissemos, faz parte da
sistemática dos planos e de sua estrutura e composição de custos. O que queremos
deixar claro é que se for modificado um item tão básico como este alguém terá de
pagar a conta. As empresas obviamente não vão assumir. O governo não dá conta
sequer de sua obrigação com o Sistema Único de Saúde – SUS, que deveria
atender às necessidades da população em geral. Restam os usuários coletivamente
considerados, isto é, se aprovada a presente proposição, quem vai pagar a conta
são os usuários-consumidores dos planos de saúde, ou seja, uns param de pagar e
outros pagam mais. Esta é a realidade.
Outrossim, já no que se refere a uma questão interna de
distribuição dos projetos de lei para as Comissões nesta Casa, acreditamos que
antes de recebermos algumas propostas para análise nesta Comissão de Defesa do
Consumidor, especialmente quando referentes a matéria cuja tema é clara e
principalmente de outra área, a Comissão específica deveria se manifestar
primeiramente, pois, até mesmo para nossa melhor análise, seria mais produtivo
termos um parecer técnico específico antes de nos manifestarmos sobre a defesa do
consumidor e o equilíbrio das relações de consumo.
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº
2.474, de 2003.
Sala da Comissão, em 21 de outubro de 2004.
Deputado Julio Lopes
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO
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A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 2.474/2003, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Julio Lopes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Lima - Presidente, Luiz Bittencourt, Julio Lopes e Jonival
Lucas Junior - Vice-Presidentes, Celso Russomanno, Jorge Gomes, José Carlos
Machado, Leandro Vilela, Maria do Carmo Lara, Pastor Pedro Ribeiro, Renato
Cozzolino, Simplício Mário, Professora Raquel Teixeira, Rubinelli e Silas Brasileiro.
Sala da Comissão, em 15 de dezembro de 2004.
Deputado JONIVAL LUCAS JÚNIOR
Presidente em exercício

PROJETO DE LEI N.º 2.934, DE 2004
(Da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar denúncias de irregularidade na prestação de serviços
por empresas e instituições privadas de Planos de Saúde.)
Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras
providências
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei destina-se a aperfeiçoar a legislação sobre
planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 2º Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n.º 9.656,
de 3 de junho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º ........................................
I - 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 faculdade de acesso e atendimento por
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profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar,
odontológica e farmacêutica, a ser paga integral ou
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor;
...............................................................................................

§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência
Nacional de Saúde Suplemetar – ANS qualquer modalidade de
produto, serviço e contrato, individual ou coletivo, que
apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos
de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica,
outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, inclusive:
......................................................
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas, que
operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste
artigo, as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de
administração, bem como as instituições, de direito público ou
privado, municipais e estaduais que prestem serviços de
assistência à saúde de seus servidores.
.......................................................
§ 4º .....................................(NR).”
“Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de
assistência
à
saúde,
com
cobertura
assistencial
compreendendo
partos
e
tratamentos,
realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro
de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças relacionadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, bem como ações de prevenção e promoção
da saúde respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
art. 12 desta Lei, exceto:
...........................................................
§ 1ºA. Para os fins do disposto no inciso II, junta médica,
composta por representantes da ANS, das operadoras, das
sociedades médicas respectivas e dos usuários, avaliará,
quando necessário, se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos,
bem como próteses e órteses, objetivam restaurar funções
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para correção de lesão proveniente de acidente pessoal ou de
plástica reconstrutiva de mama.
..........................................................
§ 4º .........................................(NR).”
“Art. 11. É vedada a exclusão de coberturas às doenças e
lesões pré-existentes à data de contratação dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta lei após dezoito
meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo
à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. São vedados, ainda:
I – a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS;
II – o oferecimento de agravo ou qualquer outra modalidade de
aumento no valor das contraprestações pecuniárias para a
inclusão da cobertura referida no caput (NR).”
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a V deste artigo,
respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas
no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e
demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico
assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de
prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, inclusive nas modalidades opcionais de
hospital-dia e internação domiciliar, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia
intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos,
serviços gerais de enfermagem e alimentação;
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento
de
medicamentos,
anestésicos,
gases
medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação
hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, aluguéis e diárias, assim como da remoção do
paciente,
comprovadamente
necessária,
para
outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência
geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os
primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares
complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;

ou

b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e
endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando incluir assistência farmacêutica, o fornecimento de
medicamentos para uso domiciliar, conforme dispuser o
regulamento;
VI - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos
casos de urgência e emergência;
VII - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações
contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,
quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras,
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de acordo com a relação de preços de serviços médicos,
hospitalares e farmacêuticos praticados pelo respectivo
produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a
entrega da documentação adequada;
VIII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo
consumidor adotante.
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido
o oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei fora das segmentações de que trata este
artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência
e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação
relativa à contratação de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações de que trata este
artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor,
de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do
plano referência, e de que este lhe foi oferecido (NR).”
“Art. 16. ..................................
................................................
III – os períodos de carência para consultas, internações,
assistência farmacêutica, procedimentos e exames;
..................................................................................
VIII – a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente
previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar,
farmacêutica e odontológica;
.............................................................................
XII - ............................................................(NR).”
“Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de
serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado,
credenciado, referenciado ou cooperado de uma operadora de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
implicará:
I – formalizar, por intermédio de instrumento contratual, os
direitos e obrigações mútuos, inclusive:
a) os procedimentos para os quais o prestador ou profissional
de saúde é indicado, especificando o regime de
atendimento, se hospitalar, ambulatorial, de urgência ou
emergência;
b) os valores dos serviços contratados, prazos e formas de
pagamento e faturamento;
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c) definição de formas de auditoria técnica e administrativa,
bem como de procedimentos para os quais sejam
necessárias autorização prévia;
d) definição do prazo de vigência do contrato, condições para
sua renovação, bem como previsão de multa pelo seu
descumprimento;
e) causas de rescisão, garantida aos pacientes a
continuidade dos tratamentos em curso;
f)

fornecimento à operadora e à ANS das informações
relativas aos serviços prestados, resguardado o sigilo
profissional;

g) critérios para descredenciamento.
II – se pessoa jurídica, possuir registro no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde;
§ 1º A manutenção de relacionamento de contratação,
credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de
operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras,
independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor
contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos estabelecimentos
hospitalares sem prejuízo do disposto no art. 17.
§ 3º A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter
contrato, credenciamento ou referenciamento com operadoras
que não tiverem registros para funcionamento e
comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de
responsabilidade por atividade irregular (NR).”
“Art. 19. ................................................................
..............................................................................
§ 3º ......................................................................
IV – segmentação da assistência, em ambulatorial, hospitalar,
com ou sem obstetrícia, farmacêutica, odontológica e
referência;
.........................................
§ 7º .......................................(NR).”
“Art. 24. ...............................................
.............................................................
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a
alienação da carteira das operadoras de planos privados de
assistência à saúde, no caso de não surtirem efeitos as
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medidas por ela determinadas para sanear as irregularidades
ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira, sem que esta medida implique na
perda das carências ou em quaisquer outros prejuízos para os
mesmos (NR).”

Art. 3º A Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 11A. É vedada a exigência de depósito de caução ou de
outras modalidades de garantia, como condição de
atendimento ou internação de paciente.
§ 1º As operadoras privadas de plano de saúde devem manter
serviço ininterrupto de atendimento aos prestadores para
autorização imediata de internações, exames e procedimentos.
§ 2º A ausência ou o mal funcionamento do serviço a que se
refere o parágrafo anterior implica na presunção de
autorização do objeto da consulta.”
“Art. 13A. Após decorridos cento e oitenta dias da contratação,
é assegurado ao usuário insatisfeito com sua operadora, desde
que em dia com o pagamento das contraprestações
pecuniárias, o direito de mobilidade, consistente na troca de
operadora, preservados a similaridade entre os planos e os
prazos de carência já cumpridos, inclusive os relativos à
cobertura parcial temporária dos casos de doenças e lesões
pré-existentes.
§ 1º A insatisfação a que se refere o caput deve ser
comprovada mediante reclamação acolhida como procedente
pelo Poder judiciário, ou pela ANS, em processo regular.
§ 2º O exercício do direito de mobilidade condiciona-se à
aceitação por parte da nova operadora.”
“Art. 18A. O consumidor de determinada operadora, em
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, pode
ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou
plano.
Parágrafo único. A marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a
atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os
casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas
com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes,
lactantes, lactentes e crianças até cinco anos.”
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“Art. 35 N. As pessoas jurídicas cujo objeto social preveja a
comercialização de planos de saúde, ou o oferecimento de
rede credenciada ou referenciada para prestação de serviços
de assistência médica ou odontológica, ainda que constituídas
anteriormente a 2 de setembro de 1998, terão o prazo de um
ano, a partir da entrada em vigor deste artigo, para comprovar
seu registro na ANS, a partir do qual a Agência poderá tomar
as medidas cabíveis visando à sua extinção.”
“Art. 35 O. Constitui crime induzir o consumidor ou usuário a
adquirir produto que possa ser confundido com plano privado
de assistência à saúde regulado por esta lei, ou apresentar-se
como operadora deste, por via de indicação ou afirmação falsa,
enganosa ou ardilosa sobre a natureza dos produtos
oferecidos, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a
veiculação ou divulgação publicitária:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”
Art. 4º Esta lei entrará em vigor após 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO

Ao longo dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a “investigar denúncias de irregularidades na prestação de serviços por
empresas e instituições privadas de planos de saúde” (CPI — PLANOS DE SAÚDE),
numerosas idéias e sugestões foram encaminhadas à Relatoria, tanto por parte dos
depoentes, como dos Parlamentares membros, titulares e suplentes.
Cada idéia ou sugestão foi analisada à luz dos mandamentos
constitucionais, de sua exeqüibilidade, de seu mérito, de sua competência e de sua
capacidade para aperfeiçoar o arcabouço jurídico que trata da questão dos planos
de saúde.
Muitas dessas proposituras enquadram-se em atos
administrativos, que se inserem na esfera de atribuições do Executivo e que,
portanto, podem ser tomadas mediante Decretos ou, até mesmo, atos de menor
hierarquia.
Outras demandam aprovação pelo Congresso Nacional, mas
abordam temas cuja iniciativa de apresentação como Projetos de Lei é exclusiva do
Presidente da República, e foram, desse modo, objeto de Indicação, encaminhada
ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

215

Por fim, temos as sugestões passíveis de iniciativa do próprio
Poder Legislativo, e que, em sua maioria, requerem alterações na Lei 9.656, de 3 de
junho de 1998, que “dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde e dá
outras providências”, agrupadas nesta proposição.
Assim, propomos a alteração da Lei nos seguintes aspectos:
1) Mudança da definição de “plano privado de assistência à
saúde”, no inciso I, do art. 1º, de forma a incluir a assistência farmacêutica entre as
modalidades de intermediação disponíveis no mercado de saúde suplementar. Esse
foi um ponto de convergência entre diversos setores que se fizeram representar nas
Audiências Públicas realizadas ao longo dos trabalhos da CPI e configura-se como
mais uma opção de segmentação a ser oferecida facultativamente pelas operadoras
aos usuários de planos de saúde.
2) Alteração do §1º, do art. 1º, de forma a corrigir uma omissão
do texto em vigor que embasa uma suposta não competência da Agência Nacional
de Saúde Suplementar para fiscalizar planos de saúde coletivos.
3) Alteração do § 2º, do art. 1º, com vistas a incluir sob o manto
da Lei 9.656/98, e conseqüentemente da ANS, as instituições, de direito público ou
privado, municipais e estaduais, que prestem serviços de assistência à saúde de
seus servidores, nos moldes do IAMSPE, em São Paulo, e do IASERJ, no Rio.
Essas entidades, muitas vezes, agem como operadoras de planos de saúde,
contratando e credenciando prestadores e, no entanto, restam sem qualquer
fiscalização. Ademais, não informam sobre sua produção e sobre seu gasto, não
permitindo a sistematização dos dados que dizem respeito a mais de cinco milhões
de beneficiários.
4) Inserção de expressão no caput do art. 10 com vistas a
assegurar a saúde integral ao usuário, bem como economia para as operadoras. Os
planos de saúde deverão, assim, implementar campanhas educativas e de
promoção da saúde, e a adoção de procedimentos necessários para prevenção de
doenças (a exemplo do câncer de mama, colo de útero etc) bem como os protocolos
de prevenção consagrados pelas sociedades de especialidades médicas e pelo
Ministério da Saúde.
Ainda, a inserção de um parágrafo novo no art. 10, com vistas
a permitir que cirurgias plásticas, desde que decorentes de acidentes pessoais ou
para reconstrução mamária não sejam consideradas liminar e unilateralmente como
“procedimentos para fins estéticos” pelas operadoras. De fato, muitas vezes
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procedimentos dessa natureza se fazem imprescindíveis. Nossa intenção é que uma
junta médica, cuja composição e representatividade serão objeto de regulamentação
ulterior, manifeste-se sobre o caráter reparador de tais procedimentos.
5) Alteração do art. 11, caput, e inserção de um § 2º,
objetivando, em primeiro lugar, a redução do prazo para que as operadoras excluam
tratamentos ou procedimentos de doenças ou lesões preexistentes de 24 para 18
meses. Secundariamente, visa-se à proibição da prática do “agravo”, pecúnia que
onera as mensalidades pagas pelos beneficiários com vistas a que as aludidas
doenças e lesões possam ser objeto de cobertura por parte da operadora. Tais
alterações se justificam plenamente, pois houve uma convergência de opiniões
sobre o fato de que o prazo de 24 meses hoje em vigor é excessivamente longo,
cabendo uma redução, em nosso entender razoável, para 18 meses no período de
exclusão de que trata o dispositivo. No que concerne à proibição da prática do
agravo, verificou-se que seu valor, quando admitido pela operadora, tem sido tão
elevado, que o torna praticamente proibitivo ou inexeqüível.
6) Alteração do art. 12, em que são definidas as formas
admissíveis de segmentação do mercado de planos de saúde, de forma a facultar às
operadoras o oferecimento das modalidades opcionais, na assistência hospitalar, de
hospital-dia e de internação domiciliar – esta quando em substituição ao regime de
internação hospitalar. Tais modalidades, apesar de amplamente difundidas e de
representarem melhoria na assistência, diminuição de risco de superinfecções e
diminuição de custos, ainda não estão previstas nos contratos das operadoras.
7) Ainda no art. 12, foram feitas alterações para que fosse
introduzida a faculdade de oferecimento, pelas operadoras, de uma nova
segmentação do setor: a de assistência farmacêutica. Essa segmentação foi
veiculada por praticamente todos os setores que se fizeram representar nas
audiências levadas a cabo, e houve praticamente uma unanimidade sobre sua
necessidade e aceitação. Desse modo, não há porque excluir esse possível nicho de
mercado, plenamente admitido pelos usuários e empresas, mas que precisa ser
previsto em lei para que se configure como uma opção passível de fiscalização,
controle e regulação por parte da ANS.
8) Inserção da expressão “assistência farmacêutica” nos
incisos III e VIII do art. 16, para compatibilizar o texto atual com a introdução da
segmentação de assistência farmacêutica, já mencionada no item a.5.
9) Profunda modificação do conteúdo do art. 18, mantidos os
dispositivos originais, de forma a introduzir a contratualização na relação entre
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operadoras e prestadores de serviços. O novo inciso I define as regras básicas
atinentes aos contratos a serem firmados. Destaque-se nessas regras: a indicação
do prestador para o tipo de atendimento contratado; os valores, prazos e formas de
pagamento e de faturamento dos serviços contratados; a definição das formas de
auditoria e dos procedimentos que requerem autorização da operadora; a
determinação dos prazos de vigência e de critérios para a renovação e para
rescisão; e a determinação sobre fornecimento de informações à ANS. A
contratualização permitirá uma relação indubitavelmente mais transparente entre as
operadoras e os prestadores credenciados e contratados, com evidentes ganhos
para os usuários. Diminuirão, também, as freqüentes queixas dos prestadores de
sofrerem pressões para redução de custos, com perda de qualidade da assistência,
e as recusas de atendimento com base em atrasos de pagamentos.
10) Introdução, igualmente, de um dispositivo, no mesmo art.
18, de que as pessoas jurídicas contratadas como prestadores estejam cadastrados
no Ministério da Saúde, de forma a facilitar o processo de fiscalização da Agência e
o ressarcimento ao SUS dos atendimentos realizados em usuários de planos de
saúde.
11) Alteração do inciso IV do art. 19, de forma a compatibilizálo com a previsão de criação do segmento de assistência farmacêutica.
12) Introdução, no § 5º do art. 24, in fine, de expressão com
vistas a resguardar os direitos dos usuários quando da alienação de carteiras de
operadoras submetidas a intervenção pela ANS, mormente no que concerne à
contagem dos prazos de carência.
13) Acrescentado o Art. 11 A, proibindo de forma definitiva e
inequívoca a prática, largamente utilizada, da exigência de caução para o
atendimento ou para a internação de usuários. Essa prática é determinada pelo
comportamento abusivo por parte das operadoras que não mantêm canais de
comunicação permanentes com seus usuários e prestadores. Os estabelecimentos e
profissionais, desse modo, desejosos de garantias de pagamento do serviço
prestado ou de remuneração de seu trabalho, pressionam a parte fraca dessa tríade.
Observe-se que tal pressão é exercida sobre o usuário num momento que
potencializa sua fragilidade, pois ninguém — seja o próprio paciente, um familiar ou
amigo — é capaz de recusar a assinatura de um cheque ou a dação de garantia
material quando supõe que a vida ou a integridade, sua ou de um ente querido.
encontra-se em jogo. A proibição da caução não significa, entretanto, em jogar os
prestadores às feras e fazê-los responsáveis por uma relação sobre a qual não têm
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

218

controle. A introdução do instrumento de contratualização entre as operadoras e a
rede credenciada ou referenciada pode possibilitar a resolução favorável desses
gargalos do sistema. Obriga-se, outrossim, que as operadoras mantenham serviço
ininterrupto, visando à rápida e ágil autorização para internações, exames e
procedimentos.
14) Acrescentado o Art. 13 A, introduzindo o instituto da
mobilidade, que representará uma verdadeira Lei Áurea para o usuário. Hoje, ao
comprar um plano de saúde, o consumidor não tem qualquer garantia de satisfação
ou de cumprimento da lei e das cláusulas contratuais. Isso significa que pode tornarse um verdadeiro refém de uma má operadora, pois relutará muito em trocar de
empresa tendo que cumprir novos períodos de carência. Dessa forma, ao se prever
a mobilidade, cria-se a possibilidade de o usuário insatisfeito libertar-se desse
vínculo indesejado e enseja-se um vigoroso incentivo ao mercado para que as
operadoras procurem cativar a sua clientela, propiciando boas condições de
atendimento. Para prevenir tentativas de burla por parte de usuários mal
intencionados, exige-se que para exercer a mobilidade o interessado, desde que
decorridos 180 dias da contratação, esteja em dia com o pagamento de suas
obrigações, tenha efetivado uma reclamação consistente junto aos foros apropriados
e tenha o aceite por parte da nova operadora. Adicionalmente, prevê-se que a
mobilidade do usuário entre operadoras deve observar a similaridade dos produtos
ofertados, de modo a evitar a anti-seleção. O desenvolvimento de mecanismos que
permitam ao consumidor maior mobilidade no sistema – sem a necessidade de
cumprir novas carências - é fator fundamental para o controle da qualidade e do
preço, por meio da concorrência e da competitividade. A maior restrição à adoção da
mobilidade é o fato de que cerca de 70% dos usuários de planos individuais estão
em planos antigos, sem qualquer padrão de comparação possível de cobertura
assistencial. Portanto, a mobilidade está diretamente ligada à implementação de
regras bem sucedidas de migração.
15) Acrescentado o Art. 18 A, resgatando o texto do atual art.
18, desmembrado para que fosse inserido o mecanismo de contratualização.
16) Acrescentado o art. 35 N, dispondo que as pessoas
jurídicas cujo objeto social preveja a comercialização de planos de saúde, ou o
oferecimento de rede credenciada ou referenciada para prestação de serviços de
assistência médica ou odontológica, ainda que constituídas anteriormente a 2 de
setembro de 1998, terão o prazo de um ano, a partir da entrada em vigor deste
artigo, para comprovar seu registro na ANS, a partir do qual a Agência poderá tomar
as medidas cabíveis visando à sua extinção.
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Este novo dispositivo é de suma importância, na medida em
que dará poderes à ANS para fiscalizar as empresas que atuam irregularmente no
setor de planos de saúde, mesmo que constituídas anteriormente a 2 de setembro
de 1998, data da entrada em vigor da Lei n.º 9656, seja porque, simplesmente, não
se registraram na Agência, ou porque não podem ser caracterizadas como
operadoras.
17) Acrescentado o Art. 35 O, que tipifica o crime e prevê pena
de um a cinco anos de reclusão para os responsáveis por empresas que, fazendo-se
passar por operadoras, induzem o consumidor a adquirir seus produtos como se
fossem planos de saúde. Tais empresas têm como estratégia mercadológica operar
no ramo de saúde sem registro na ANS e, portanto, sem obediência aos ditames
legais atinentes ao setor suplementar. Mesmo porque, tecnicamente, não são
realmente planos de saúde, haja vista não satisfazerem os requisitos do art. 1º,
incisos I e II, da Lei 9656/98, principalmente no que tange à modalidade de
reembolso ou pagamento direto ao prestador. Sublinhe-se que a criminalização de
tal conduta, sem dúvida, contribuirá com o intuito dos membros desta Comissão de
inibir prática tão insidiosa.
Feitas essa considerações, conclamamos nossos ilustres
Pares a apoiar a presente proposição que representará, sem dúvida alguma, um
significativo avanço para o setor de saúde suplementar.

Sala das Sessões, em 4

Deputado Henrique Fontana
Presidente

de fevereiro

de 2004.

Deputado Dr. Ribamar Alves
Relator

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
....................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art.12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
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X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art.1º oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais
e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art.1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art.10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
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a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art.1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
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Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora
de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou seguros privados de
assistência à saúde.
....................................................................................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e seguros
tratados nesta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art.15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário ou segurado;
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - as modalidades do plano ou seguro:
a) individual;
b) familiar; ou
c) coletivo;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e
odontológica;
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência do plano ou seguro;
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou
das condições gerais do plano ou seguro privado de assistência à saúde, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações.
§ 2º A validade dos documentos a que alude o caput condiciona-se à aposição da
rubrica do consumidor ao lado de cada um dos dispositivos indicados nos incisos I a XI
deste artigo.
Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade
correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
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expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta Lei, já atuavam como
operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de cento e
oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para requererem a sua
autorização de funcionamento.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o
pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às operadoras de
planos e seguros de que trata esta Lei.
Art. 20. As operadoras de planos ou seguros de que trata esta Lei são obrigadas a
fornecer periodicamente ao Ministério da Saúde e à SUSEP informações e estatísticas,
incluídas as de natureza cadastral, que permitam a identificação de seus consumidores, e de
seus dependentes, consistentes de seus nomes, inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas dos
titulares e Municípios onde residem, para fins do disposto no art.32.
§ 1º Os servidores da SUSEP, no exercício de suas atividades, têm livre acesso às
operadoras de planos privados de assistência à saúde, podendo requisitar e apreender livros,
notas técnicas, processos e documentos, caracterizando-se como embaraço à fiscalização,
sujeito às penas previstas na lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse objetivo.
...................................................................................................................................................
Art. 24. Sempre que ocorrer insuficiência nas garantias a que alude o inciso VII
do art.3º, ou anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves, em qualquer
operadora de planos privados de assistência à saúde, a SUSEP poderá nomear, por prazo não
superior a cento e oitenta dias, um diretor-fiscal com as atribuições que serão fixadas de
acordo com as normas baixadas pelo CNSP.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal por administradores,
conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde
acarretará o imediato afastamento do infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis,
assegurado o direito ao contraditório, sem efeito suspensivo, para o CNSP.
§ 2º Os administradores da operadora que se encontrar em regime de direção
fiscal serão suspensos do exercício de suas funções a partir do momento em que for
instaurado processo-crime por atos ou fatos relativos à respectiva gestão, perdendo
imediatamente o cargo na hipótese de condenação judicial transitada em julgado.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal procederá à análise da
organização administrativa e da situação econômico-financeira da operadora e proporá à
SUSEP as medidas cabíveis conforme previsto nesta Lei.
§ 4º O diretor-fiscal poderá propor a transformação do regime de direção em
liquidação extrajudicial.
§ 5º No caso de não surtirem efeitos as medidas especiais para recuperação
econômico-financeira, a SUSEP promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação
por leilão da carteira das operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de planos ou
seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
....................................................................................................................................................
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Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a
partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade
de optar pelo sistema previsto nesta Lei.
§ 1º No prazo de até noventa dias a partir da obtenção da autorização de
funcionamento prevista no art.19, as operadoras de planos e seguros privados de assistência
à saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos celebrados com seus
consumidores.
§ 2º A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior não implica
prejuízo ao consumidor no que concerne à contagem dos períodos de carência, dos prazos
para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de aquisição dos benefícios
previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados os limites de cobertura previstos no
contrato original.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
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II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art.1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
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b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art.1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art.12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
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§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - .............................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
..................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...........................................................................
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b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
V - ........................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art.1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
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em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art.35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem
simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
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durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art.1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
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§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art.12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art.1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................
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II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ................................................................................................
..............................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
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"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
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§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
..................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art.25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
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o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art.19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
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§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art.29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art.30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas
pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em
instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
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§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art.35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
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§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
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§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no
art.35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art.19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do
art.13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art.15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
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V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art.1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art.35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art.1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta
Lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
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que trata o art.1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 3º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.
.......................................................................................................................................................
Art 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12, o
parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art. 4º
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 3.058-A, DE 2004
(Do Sr. Mário Heringer)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio pela aprovação deste e da emenda
apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família (relator: DEP.
DR. FRANCISCO GONÇALVES).

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.
SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- emenda apresentada na Comissão
III - Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Acrescente-se o art. 35-N à Lei 9.656, de 3 de junho de 1988,
com a seguinte redação:
“Art. 35-N. As Operadoras de Planos de Assistência à Saúde ficam
obrigadas a emitir relatório completo, na forma do disposto no § 1º deste artigo, no
ato do reembolso ou pagamento previsto no art. 1º, inciso I desta Lei.
§ 1º O relatório a que se refere o caput deve discriminar:
I – O valor cobrado pelo prestador;
II – O valor reconhecido pela Operadora;
III – O resultado da diferença entre os valores referidos nos incisos I e
II deste parágrafo;
IV – A justificativa da diferença de que trata o inciso III deste parágrafo,
identificando os valores referentes a:
a) Glosa;
b) Tributos retidos;
c) Erro;
d) Outra causa, com obrigatória discriminação da mesma.
§ 2º A emissão do relatório de que trata o caput deve ser isenta de
condicionalidades, direta e gratuita.
§ 3º O descumprimento do disposto neste artigo incorrerá nas
penalidades previstas nos arts. 25 e 27 desta Lei”.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa
O Projeto de Lei que ora submetemos à avaliação dos nobres pares
desta Casa visa aperfeiçoar a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 2003, no que respeita
ao instrumento formal que comprova o pagamento por parte das Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde aos profissionais das áreas médica e odontológica,
bem assim às entidades hospitalares e aos centros diagnósticos que lhes prestam
serviços.
A inexistência de determinação legal para regulamentar a comprovação
e a discriminação dos pagamentos realizados pelas Operadoras de Planos de
Assistência à Saúde contribui diretamente para a sonegação fiscal e para a prática
da realização de glosas lineares injustificáveis.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

244

Acreditamos que a aprovação do presente Projeto de Lei dará maior
transparência às relações comerciais entre Operadoras de Planos de Assistência à
Saúde e prestadores, reduzindo as injustiças atualmente existentes nessa relação,
bem como os riscos relativos à sonegação fiscal.
Esperamos contar com o apoio dos nobres colegas para a mais célere
aprovação da presente matéria.

Sala das Sessões, 04 de março de 2004.
Deputado Mário Heringer
PDT/MG

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde.
....................................................................................................................................................
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de planos ou
seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do exercício do cargo;
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde;
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras;
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei
respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas,
cotistas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência do descumprimento
de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e, em especial,
pela falta de constituição e cobertura das garantias obrigatórias referidas no inciso VII do
art. 3º.
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Art. 27. As multas serão fixadas pelo CNSP e aplicadas pela SUSEP, em função
da gravidade da infração, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 19 desta Lei.
Parágrafo único. As multas constituir-se-ão em receitas da SUSEP.
Art. 28. Das decisões da SUSEP caberá recurso ao CNSP, no prazo de quinze
dias, contado a partir do recebimento da intimação.
....................................................................................................................................................
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a
partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade
de optar pelo sistema previsto nesta Lei.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
* Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/08/2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos privados de assistência à saúde e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
....................................................................................................................................................
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
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planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
....................................................................................................................................................
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2o Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3o A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5o A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6o Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
contratados até 1o de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7o Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8o A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
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"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
(composiçaõ: vide Dec.4.044, de 6.12.2001)
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1o O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2o Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3o O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4o O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5o O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6o As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7o O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
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I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6o do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1o Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
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cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3o O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta
Lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2o Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1o a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem
os arts. 14, 17, 30 e 31.
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Art. 3o O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
ETIQUETA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
data

proposição

Projeto de Lei da Câmara nº 3058/2004
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Deputado Osmânio Pereira
1

Supressiva
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substitutiva

3.

Artigo 35N

modificativa

4.

aditiva

Parágrafo
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

5. Substitutivo global
Inciso

Alínea

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo 35-N e §1º do Projeto, a seguinte redação:
“Artigo 35-N As Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde ficam
obrigadas a emitir semestralmente relatórios completos, na forma do disposto no §1º deste
artigo, dos pagamentos ou reembolsos previstos no artigo 1º, inciso I, desta Lei, em favor dos
prestadores de serviços de saúde, integrantes de sua rede credenciada ou referenciada.
§1º O relatório a que se refere o “caput” deve discriminar, referente ao período de apuração
previsto neste artigo, o seguinte:
I – O valor cobrado pelo prestador;
II – O valor efetivamente pago pela Operadora;
III – A justificativa do resultado das eventuais diferenças entre valores de que tratam os
incisos I e II deste Parágrafo.”
JUSTIFICATIVA
Apesar da boa intenção do autor do Projeto de Lei nº 3058, de 2004, a realidade é que, no
setor de operação de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, são praticados,
anualmente, mais de 400 milhões de procedimentos médicos – ambulatoriais e hospitalares,
realizados pela rede credenciada e referenciada das mencionadas operadoras.
Se aprovado o Projeto, tal qual foi proposto, ou seja, o fornecimento de um relatório
completo, com os dados ali indicados, a cada pagamento de fatura do prestador, o custo
burocrático disso seria inimaginável, com impacto direto nos preços dos Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde, em detrimento do consumidor.
Portanto, mantendo o princípio do fornecimento do relatório pretendido pelo autor do Projeto,
modifica-se a sua periodicidade e sintetizando-se os dados exigidos.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado
Mário Heringer, visa a alterar a Lei nº 9.656, de 1998, de forma a obrigar as
operadoras de planos de assistência à saúde a produzir relatório contendo o valor
cobrado pelo prestador de serviços de saúde; o valor reconhecido pela operadora; o
resultado da diferença entre o valor cobrado e o reconhecido; e a justificativa para tal
diferença.
Dispõe, ainda, que o descumprimento dessas exigências
sujeita o infrator às penalidades previstas nos arts. 25 e 27 da aludida Lei, que
variam da advertência e multa pecuniária até a inabilitação permanente para
exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras, bem como em
entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e
instituições financeiras.
Em sua justificação, o nobre autor argumenta que a elaboração
do relatório proposto dará maior transparência às relações entre operadoras de
planos de saúde e prestadores de serviços, o que poderá contribuir para reduzir a
sonegação fiscal e a prática de glosas injustificáveis.
Inicialmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Seguridade Social e Família e à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
No prazo regimental, foi oferecida, naquela comissão de mérito, uma emenda de
autoria do ilustre Deputado Osmânio Pereira.
Em 21 de junho do corrente ano, foi deferido requerimento
revendo o despacho aposto ao projeto e determinando a inclusão deste egrégio
Colegiado e da Comissão de Finanças e Tributação para análise da iniciativa.
Encerrado o prazo regimental, não foram apresentadas, nesta
douta Comissão, emendas ao Projeto de Lei nº 3.058, de 2004.
É o relatório.
II - VOTO DO RELATOR

De acordo com informações da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), existem no Brasil mais de 2 mil empresas operadoras de planos
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de saúde registradas. Somados os três segmentos que conformam esse mercado –
o comercial, o não lucrativo e o exclusivo para funcionários públicos -, estima-se que
haja quase 40 milhões de clientes de planos e seguros de saúde no Brasil, ou seja,
mais de 20% da população possui alguma forma de cobertura do sistema
suplementar.
Em 2002, as empresas do setor faturaram cerca de 23 bilhões
de reais, sendo que as cinqüenta maiores operadoras concentraram cerca de 77%
do total faturado, segundo informações contidas no relatório final da Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Planos de Saúde. Essa CPI destacou, ainda, que o
Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu neste mesmo ano, do Orçamento Geral da
União, quantia similar para prestar assistência a número quatro vezes maior de
usuários. Estes dados revelam a dimensão e a relevância do setor para a sociedade
brasileira.
O estudo “Perfil dos Médicos no Brasil” mostra que, dentre os
problemas apontados na relação entre operadoras e prestadores, as glosas de
procedimentos ou medidas terapêuticas – que consistem no não pagamento integral,
por parte das operadoras, das despesas do paciente - foram mencionadas por 72%
dos profissionais entrevistados como grave interferência na autonomia profissional.
Esta questão também foi apontada como fonte de atrito freqüente com os planos de
saúde por 49% dos hospitais. Estima-se que, de 2001 a 2002, nos hospitais do
Estado do Rio de Janeiro houve aumento médio de glosas de 34%.
Os argumentos das operadoras para essa prática têm sido
tanto técnicos como administrativos. Os profissionais de saúde, por sua vez, se
ressentem da postura dos planos que questionam a conduta dos médicos e duvidam
do diagnóstico, glosando prescrições médicas.
Dentre as principais alegações das operadoras de planos de
saúde à aludida CPI citam-se as de que o preço cobrado pelos hospitais por
insumos é superior ao valor médio de mercado. Por sua vez, estes denunciam a
imposição, por parte dos planos, de pagamentos de materiais com base no menor
valor de similares; e a determinação de não pagamento de medicamentos de alto
valor prescritos por médico assistente que não faça parte do corpo clínico do
hospital. Também foram registradas glosas irregulares e sem justificativa.
Essas últimas acabam por lesar não só o hospital, mas
também o consumidor. Em muitos casos, quando a operadora deixa de pagar o
hospital, esse estabelecimento desconta o cheque caução do consumidor que
passa, assim, a assumir a dívida.
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As operadoras alegam, por sua vez, problemas de solvência e
liquidez no setor. Dados apresentados à CPI mostram que, em 2002, cerca de 50%
de uma amostra de 749 operadoras apresentavam esse tipo de problema. Além
disso, segundo dados da Federação Nacional de Seguros Privados (FENASEG),
houve um decréscimo do faturamento real das operadoras, entre 2001 e 2002.
Informam, ainda, que a sinistralidade está em torno de 80% a 82%, isto é, para cada
cem reais recebidos de contraprestação pecuniária, cerca de 82 reais são gastos em
despesas médico-hospitalares.
Julgamos que a iniciativa em comento, ao dar maior
transparência à relação entre operadoras de planos de saúde, prestadores de
serviços e usuários é louvável e oportuna. A elaboração de relatórios com
informações sobre glosas de valores referentes a serviços de assistência à saúde e
insumos fortalece o poder regulatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), possibilitando-a resguardar os legítimos interesses das partes envolvidas.
Destaca-se que a Lei 9.656, de 1998, estabelece, de maneira
genérica, em seu artigo 20, que as operadoras são obrigadas a fornecer à ANS,
periodicamente, todas as informações e estatísticas relativas às suas atividades.
Ênfase é dada para dados de natureza cadastral, especialmente aqueles que
permitem a identificação dos consumidores, para fins de ressarcimento de serviços
prestados no SUS a usuários de planos de saúde. Não há, portanto, provisão clara a
respeito das informações que deverão constar do relatório proposto no projeto em
comento.
Sendo assim, acreditamos que o instrumento contido pela
iniciativa em exame aperfeiçoa a referida Lei e facilita o processo de fiscalização da
ANS.
Acatamos, também, a emenda oferecida na Comissão de
Seguridade Social e Família, que estabelece a periodicidade para apresentação do
relatório de que trata a proposição em tela.
Ante ao exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 3.058, de 2004, e da emenda modificativa da Comissão de Seguridade Social
e Família.
Sala da Comissão, em 09 de novembro de 2004.
Deputado FRANCISCO GONÇALVES
Relator
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III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
3.058/2004, e a emenda apresentada na Comissão de Seguridade Social e Família,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Dr. Francisco Gonçalves.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gonzaga Mota - Presidente, Dr. Benedito Dias, Almeida de Jesus e
Reginaldo Lopes - Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Durval Orlato, Edson
Ezequiel, Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, Jorge Boeira, Léo Alcântara,
Osório Adriano, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Sergio Caiado, Vittorio Medioli,
Odílio Balbinotti.
Sala da Comissão, em 1 de dezembro de 2004.
Deputado GONZAGA MOTA
Presidente

PROJETO DE LEI N.º 3.940, DE 2004
(Do Sr. Dr. Pinotti)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
‘“Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e
lesões preexistentes à data de contratação dos planos ou
seguros de que trata esta Lei cabendo à respectiva operadora
o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do
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consumidor e a este, o pagamento de um percentual, nunca
superior a 50 % do valor da mensalidade, por um período de 12
meses (NR).
§ 1º..........................................................................................
§ 2º O prazo de cobertura para doenças e lesões preexistentes
fica alterado de vinte e quatro para doze meses, ficando a ANS
obrigada a normatizar e fiscalizar o oferecimento de agravo,
que deverá ser implantado no prazo máximo de 120 dias.
§ 3º Com a aceitação do agravo, pelo consumidor, a
assistência à saúde passa a ser imediatamente prestada.

Art. 32. ..................................................................................
§ 2º-A As operadoras deverão incluir nos seus cadastros de
beneficiários o número do Cartão Nacional de Saúde, a ser
fornecido pela ANS.
§ 2º-B Os registros de atendimentos em estabelecimentos do
SUS, que identifiquem os usuários, deverão conter o número
do Cartão Nacional de Saúde.
§ 2º-C
As operadoras e a ANS deverão implantar a
identificação dos pacientes pelo número do Cartão Nacional de
Saúde prevista nos parágrafos 2ºA e 2ºB no prazo de cento e
oitenta dias após a disponibilização do respectivo cartão pelo
Ministério da Saúde.
§ 2º-D

Durante esse prazo, os prestadores de serviços

deverão informar, nos registros de autorização de internação
hospitalar e de atendimento de alto custo, se o paciente é
detentor de um plano de saúde e, nos casos positivos, o nome
do operadora do seu plano de assistência à saúde.
§ 2º-E Estas informações deverão ser obtidas na alta do
paciente ou após o seu atendimento ambulatorial.
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Art. 35-N. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde ficam obrigadas a emitir suas faturas de modo a permitir
seu desconto na rede bancária habilitada.
Art. 35-O. O prazo máximo para pagamento pelas operadoras
aos prestadores de serviços contratados, credenciados ou
cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, é de trinta dias,
contados a partir da data de apresentação da fatura dos
serviços prestados no decorrer de um mês.
Parágrafo único. O prazo limite para que as operadoras de
planos de assistência à saúde apresentem as contas em
divergência, para que sejam corrigidas em comum acordo com
os prestadores é de quinze dias”.
Art. 2º A variação de preço da contraprestação pecuniária,
por faixa etária, estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à
saúde não poderá ser superior a 300% do valor entre a primeira e a última faixa.
Parágrafo único. O percentual de aumento previsto no caput
deve ser distribuído de forma eqüitativa e equilibrada entre as faixas.
Art. 3º As relações entre as operadoras e os prestadores de
serviço, pessoas físicas ou jurídicas, devem ser explicitadas em contratos firmados
entre as partes, que contenham, entre outros acordos, um índice de reajuste dos
valores dos serviços, a ser aplicado sempre que houver aumento das
contraprestações pecuniárias dos planos de assistência à saúde, em data-base
determinada, conforme o estabelecido na Lei n.º 9.656, de 1998.
Art. 4º O atendimento de urgência ou emergência conforme o
disposto na alínea c, inciso V, do artigo 12 e no artigo 35, alínea c, da Lei n.º 9.656,
de 1998, não pode sofrer restrições de limite de tempo à assistência do usuário, até
a sua alta médica do atendimento de urgência ou emergência.
Art. 5º É vedada a exigência de depósito de caução ou de
outras modalidades de garantia, como condição de atendimento ou internação de
paciente.
§ 1º As operadoras privadas de planos de assistência à saúde
devem organizar e manter, no prazo máximo de cento e oitenta dias, serviço
ininterrupto de atendimento aos prestadores para autorização imediata de
internações, exames ou procedimentos.
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§ 2º A ausência ou o mau funcionamento do serviço a que se
refere o parágrafo anterior implica na presunção de autorização de todo e qualquer
objeto da consulta à operadora.
Art. 6º A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
deverá elaborar índice econômico próprio para monitorar e atualizar preços de
serviços e insumos do setor de saúde suplementar constantes da Tabela Única
Nacional de Equivalência de Prodedimentos-TUNEP, no prazo máximo de doze
meses.
Parágrafo único. Por sua relevância pública, o índice
econômico e as informações constantes da TUNEP devem ser divulgados, de forma
que permita seu fácil acesso à população em geral, e serem reavaliados a cada três
meses.
Art. 7º É garantido o direito à mobilidade entre diferentes
modalidades de planos, da mesma operadora ou de operadoras diversas, com
portabilidade de carências.
§ 1º A ANS definirá critérios para a mobilidade entre planos
distintos e similares, no prazo máximo de 180 dias, considerando, entre outros
fatores, a modalidade e tipo de plano, abrangência geográfica, o padrão e o conforto
da rede oferecida.
§ 2º Os valores praticados serão justificados e aprovados pela
ANS no prazo máximo de trinta dias, devendo ser compatíveis com os de mercado.
Art. 8º As operadoras de planos de saúde ficam obrigadas a
adotar a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.
Parágrafo único. Caberá à ANS a adoção das medidas
necessárias para a sua efetiva adoção e implementação.
Art. 9º O TCU deverá, no exercício das suas atribuições,
realizar auditorias anuais na ANS para avaliar suas contas e o cumprimento das Leis
n.º 9.961, de 2000 e n.º 9.656, de 1998.
Art. 10. Os planos coletivos contratados a partir desta Lei
deverão estar integralmente sujeitos à Lei n.º 9656, de 3 de junho de 1998 e serão
fiscalizados pela ANS.
Art. 11. A ANS apresentará, em prazo de cento e oitenta dias,
um novo regulamento para a contratualização que deve ser feita entre as
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operadoras e os prestadores de serviço, em especial sobre os temas do
credenciamento e do descredenciamento de prestadores, ouvindo representantes
das operadoras, dos prestadores de serviços e dos consumidores.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Por ocasião do debate da Medida Provisória n.º 148, de 2003,
fizemos amplo debate sobre a necessidade de modificar a Lei n.º 9.656, de 3 de
junho de 1998, tendo em vista suas insuficiências, especialmente se atentarmos
para a situação dos portadores dos planos de saúde e dos prestadores de serviços
às operadoras.
O Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) comprometeu-se a enviar um projeto de lei que contemplasse os
temas que entendemos estão a merecer urgente regulamentação.
Como não houve a apresentação de tal projeto de lei por parte
do Governo, estamos apresentando esta proposição, que altera artigos da Lei n.º
9.656, de 1998, ao mesmo tempo em que estabelece normativas com o intuito de
aperfeiçoar a relação entre operadoras, prestadores de serviços e usuários de
planos.
Em primeiro lugar, propomos alteração no artigo 11 da Lei n.º
9.656, para inverter o ônus da prova no caso das doenças e lesões preexistentes e
modificar os prazos de carência para a sua cobertura, diminuindo de vinte e quatro
para doze meses e instituindo regulamentação para a aceitação de agravo pelo
consumidor. O motivo principal desta proposição é que consideramos abusiva a
disposição atual contida no artigo 11 da Lei n.º 9.656/98, com visível ônus para o
paciente.
Em segundo lugar, estamos sugerindo modificações no artigo
32 da Lei n.º 9.656/98, por entendermos que é urgente e necessária a discussão do
ressarcimento dos atendimentos realizados na rede pública e privada contratada
pelo SUS aos beneficiários dos planos de saúde. São inúmeras as barreiras que a
ANS não consegue superar e que dificultam a concretização das cobranças que
poderiam determinar uma relevante receita adicional ao SUS. A primeira delas
consta no parágrafo primeiro do art. 5º da RDC nº 18, de 30 de março de 2000, que
proíbe os hospitais argüírem sobre a condição de beneficiário de plano de saúde
para proteger o princípio da universalidade. Está informação poderia facilitar o
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batimento (cruzamento dos dados de identificação dos beneficiários de planos de
saúde com os dos usuários do SUS) que é feito através do DATASUS.
A ANS, através da RDC 18, de 30 de março de 2000,
normatiza o ressarcimento sem obedecer a Lei nº 9.656/98 e não cobra os
atendimentos eletivos e de alto custo da rede contratada e conveniada,
determinando assim o não ressarcimento desses procedimentos. Além disso, a ANS
não cumpre as suas próprias normas porque não cobra também os procedimentos
de alto custo dos hospitais públicos. Com estes fatos, o Ministério da Saúde e os
hospitais prestadores deixam de receber a parte que lhes cabe e a fraude é
institucionalizada e de alta monta. Um campo próprio para identificar o usuário que
tenha plano de saúde e o cadastro completo e atualizado eliminariam as
dificuldades que hoje impedem a ANS de cumprir o ressarcimento e proporcionar
recursos adicionais significativos para o SUS.
Em entendimento com a ANS, proponho aqui a adoção do
número do Cartão Nacional de Saúde (do SUS) em todos os cadastros de
beneficiários das operadoras, bem como nos registros de atendimentos realizados
pelo SUS, dando um prazo de cento e oitenta dias para a implantação de tais
registros. Tal providência permitirá, posteriormente ao atendimento, a identificação
dos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde atendidos pelos
prestadores de serviço. Durante o período dado, de cento e oitenta dias, para a
implantação destes registros do número do Cartão Nacional de Saúde, proponho
que todas as AIHs (autorização de internação hospitalar) e APACs (atendimento de
alto custo) contenham informações sobre o número da carteira de identidade do
paciente e sobre a sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à
saúde. Estas informações poderiam ser obtidas no momento da alta para equacionar
a preocupação com a universalidade que, de resto, consideramos equivocada. Até
hoje a ANS não mantém um cadastro completo e atualizado de beneficiários,
operadoras e produtos, como determina a RDC nº 3, de 20 de janeiro de 2000, para
possibilitar um “batimento” sem incorreções, que viabilizaria as cobranças e não
determinaria gastos operacionais desnecessários à ANS.
Para dirimir problemas e evitar abusos na relação entre as
operadoras e os prestadores de serviços, que tem trazidos sérios prejuízos
também aos pacientes, sugiro aqui que as transações entre estas partes,
relacionadas com o pagamento de serviços sejam realizadas por meio da rede
bancária, utilizando-se do recurso de faturas ou de boletos bancários.
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O prazo que as operadoras têm praticado para pagar os
prestadores de serviços tem sido dos mais variados possíveis e, como regra, tem
sido muito longo. Tal fato gera um prejuízo notório aos prestadores que têm que
cumprir seus compromissos mensais com o pagamento do seu pessoal, dos
fornecedores e assim por diante. Para solucionar tal problema, proponho aqui um
prazo máximo para pagamento pelas operadoras aos prestadores de serviços
contratados, credenciados ou cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, de trinta
dias, que parece ser um tempo razoável, comumente adotado em transações
comerciais, para ambas as partes. Proponho, também, um prazo de quinze dias
para contestações e divergências sejam feitas pelas operadoras.
Em terceiro lugar, consideramos abusiva a RN nº 63/2003, da
ANS, quando ela define que os valores pagos pela última faixa etária sejam seis
vezes maiores que os da primeira, concedendo um aumento de 500%, sobre o qual
ainda haverá correção monetária anual. O que ocorreu foi, além de tudo, um uso
inadequado do Estatuto do Idoso. Antes dele, esses aumentos eram praticados de
forma mais suave até idades superiores (mais de setenta anos). Depois dele, esses
aumentos, ao invés de serem eliminados a partir dos 60 anos, foram prensados e
concentrados para até 59 anos, com o agravante de serem praticados em dobro nos
três últimas faixas etárias. Isso agrava, concretamente, o que já está ocorrendo, ou
seja, a inadimplência dos idosos e sua fuga dos planos de saúde. Entendemos que
esse percentual não pode ser superior a 300% e que os percentuais de variação em
cada mudança de faixa etária devem ser fixados de forma eqüitativa e equilibrada
pela operadora. Propomos que a variação permitida da primeira para a última faixa
etária seja distribuída de modo a não comprometer financeiramente as últimas
faixas. Estaria sendo mantido assim o pacto de solidariedade intergeracional,
recaindo as variações igualmente sobre os consumidores de todas as idades. Essa
regra, além de evitar a penalização do idoso, garantirá às prestadoras de serviço e
operadoras boa dose de flexibilidade para administrarem através de cálculos
atuariais a concentração de sinistralidade em determinadas faixas etárias.
Em quarto lugar, consideramos que as reclamações
constantes dos prestadores de serviços - hospitais, médicos e demais
profissionais da saúde - pelas precárias condições de pagamento e trabalho que
lhes são impostas, são problemas graves que a ANS entende que pode equacionar
com a padronização de contratos. Entretanto, sempre existem hospitais e
profissionais dispostos a aceitar preços menores mas, evidentemente com perda de
qualidade e sérios prejuízos aos usuários. Portanto, é indispensável que pelo
menos se determine que os reajustes concedidos anualmente às operadoras devem
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incluir percentuais obrigatórios aos prestadores de serviços, pessoas físicas e
jurídicas, para que não ocorra defasagem das contraprestações, com reflexos
graves na qualidade dos serviços prestados.
Em quinto lugar, julgamos que a carência para atendimentos
de urgência ou emergência deve ser de 24 horas, conforme o disposto na letra c,
inciso V do artigo 12 e artigo 35, c, da Lei nº 9.656/98. É fundamental a revisão e
alteração da Resolução CONSU nº 13, de 4 de novembro de 1998, sobre esse
atendimento, pois desde a publicação da referida resolução, as entidades de defesa
do consumidor têm se posicionado contrárias aos dispositivos ali previstos,
sobretudo referentes aos artigos 3º, parágrafo 1º, e art. 4º, parágrafo único. Isto
porque, o plano ambulatorial garante cobertura de urgência e emergência somente
para as doze primeiras horas de atendimento. Tal fato é inaceitável pois urgência ou
emergência define a necessidade de atendimento para a preservação de vida e não
está nunca sujeita a limitação definida por número de horas. A duração do
atendimento deve estar vinculada às características que determinam o caráter de
emergência. Na prática, as operadoras de planos privados de assistência à saúde
têm negado o atendimento aos consumidores que se encontram nessas situações
sempre que estiverem em cumprimento de carência contratual. Ou seja, o
posicionamento das operadoras, baseado na Resolução CONSU nº 13/98, tem sido
pela negativa da cobertura, nos casos em que o consumidor não tenha cumprido os
seis meses de carência. Logo, o entendimento correto dever ser o de que os casos
de urgência e emergência devem ser imediatamente atendidos sem imposição de
prazo de carência ou tempo de atendimento.
Em sexto lugar, consideramos que foi parcial e equivocada a
RDC da ANS que determinou a extinção do cheque caução, entendendo que a nova
proposta de contrato entre operadora e prestador de serviço possa equacionar este
problema. A única possibilidade de equacioná-lo, sem conseqüências graves aos
usuários, é através da manutenção de canais de comunicação permanentes entre a
operadora, prestadores e beneficiários. As operadoras, em um único local do país,
com um cadastro de todos os seus beneficiários, têm condições de equacionar essa
questão com baixo custo e é isso que se deve exigir. A não existência desse
serviço deve determinar que a operadora se responsabilize sempre pelos
pagamentos de todos os procedimentos que não puderam ter autorização prévia.
Isso também consta de recomendação da CPI dos planos de saúde. É o que
propomos neste projeto de lei em seu artigo 5º.
Um sétimo ponto merece nossa atenção. A Lei nº 9.656/98
estabelece, através do art.32, que o ressarcimento se dará através de uma Tabela
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Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (TUNEP) que deve definir valores
entre o SUS (mínimos) e os do mercado ou os estabelecidos em contratos entre
prestadores de serviços públicos e operadoras para todos os procedimentos.
Entretanto, a TUNEP está há mais de dois anos sem atualização e alguns dos seus
preços são inferiores aos do SUS. Não há nem mesmo as atualizações sugeridas
periodicamente pelo SIMPRO e BRASÍNDICE, fazendo com que o ressarcimento,
quando ocorre, tenha valores muito abaixo do que aqueles de mercado. Uma
apuração realizada em setembro de 2003 apontou variação de 10 a 15 vezes menor
dos preços TUNEP comparativamente aos preços SIMPRO, o que é injustificável.
Neste projeto de lei propomos a elaboração de um índice econômico próprio para
monitorar e atualizar os preços de serviços e indumos do setor de saúde
suplementar, sua ampla divulgação e reavaliação a da seis meses.
Tais
providências certamente vão ajudar a ANS a estruturar mecanismos que corrigem e
aperfeiçoem o processo do ressarcimento.
Em oitavo lugar, também propomos aqui, no artigo 7º do
projeto de lei, que o usuário de planos de saúde tem o direito de mobilidade entre
planos distintos, da mesma operadora ou de operadoras diferentes, com a
portabilidade de carências. Trata-se de permitir que o usuário possa optar por outro
plano ou plano de outra operadora sem que tenha que se submeter novamente a
todos os prazos carenciais, período em que permanece sem cobertura. O
cumprimento das carências já foi realizado e não é lógico nem razoável que, a cada
mudança, o usuário tenha que cumprir novas carências.
Em nono lugar, o ponto que mereceu nosso cuidado é o que se
refere a adoção da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos. Trata-se de um trabalho exaustivo, realizado pela Fundação Getúlio
Vargas, que permite a adequada avaliação da natureza e do custo de cada
procedimento médico, executado pelos prestadores de serviços. Constitui-se em
referência e ferramenta valiosa para a administração das relações entre operadoras
e prestadores de serviços.
Em décimo lugar, consideramos que o Tribunal de Contas da
União deve ter um cuidado especial, no exercício de suas atribuições, em avaliar as
contas e a execução da missão da ANS tendo em vista a alta relevância social do
objeto que ela regulamenta e fiscaliza.
Em décimo primeiro lugar, tendo em vista que os planos
coletivos não estão plenamente sujeitos às normas da Lei n.º 9.656/98, em especial
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no que refere à fiscalização e a fixação das contraprestações pecuniárias, propomos
aqui a inclusão dos contratos coletivos à sujeição desta Lei.
Finalmente, propomos uma prazo de cento e oitenta dias para
que a ANS apresente um novo regulamento para a elaboração de contratos entre as
operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de
serviços, especialmente no que se refere aos temas do credenciamento e
descredenciamento. Para a elaboração de tal regulamento a ANS deverá ouvir
representantes dos prestadores de serviços, das operadoras e dos consumidores.
Queremos destacar o caráter público dos serviços de saúde
prestados pelo setor privado. É indiscutível que as empresas privadas atuam de
forma complementar ao Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 196 e § 1º do
art. 199, da Constituição Federal e que se trata, portanto, de serviço público
essencial, que deve ser também garantido pelo Poder Público.
Acreditamos que estas normas viriam a sanar importantíssimas
e gravíssimas omissões na legislação que atualmente rege o setor de saúde
suplementar no País e, por isso, conclamamos os colegas Deputados a aprovar este
projeto de lei.
Sala das Sessões, em

7

de julho

de 2004 .

Deputado Dr. Pinotti
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
....................................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 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 terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
....................................................................................................................................................
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem
como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo
tipo de comercialização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e
tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art.10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
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a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art.1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art.10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
....................................................................................................................................................
Art. 32 - Serão ressarcidos pelas operadoras a que alude o art.1º os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria, ou ao SUS, nos demais casos, mediante tabela a ser aprovada pelo CNSP, cujos
valores não serão inferiores aos praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos
planos e seguros.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a entidade prestadora ou o SUS, por
intermédio do Ministério da Saúde, conforme o caso, enviará à operadora a discriminação
dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a apresentação
da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao Fundo Nacional
de Saúde, conforme o caso.
§ 4º O CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará normas aplicáveis
aos processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto no § 2º deste
artigo.
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
....................................................................................................................................................
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Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a
partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade
de optar pelo sistema previsto nesta Lei.
§ 1º No prazo de até noventa dias a partir da obtenção da autorização de
funcionamento prevista no art.19, as operadoras de planos e seguros privados de assistência
à saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos celebrados com seus
consumidores.
§ 2º A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior não implica
prejuízo ao consumidor no que concerne à contagem dos períodos de carência, dos prazos
para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de aquisição dos benefícios
previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados os limites de cobertura previstos no
contrato original.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

268

de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art.1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
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c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art.1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art.12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
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modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ..........................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - .........................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..............................................................................................................
..............................................................................................................
III......................................................................................................................
.............................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
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..........................................................................................................................
..................................................................................................
V - ........................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art.1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art.35-E.
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Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
..................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem
simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
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§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
..................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art.1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
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IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art.12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art.1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. .................................................................................................
..........................................................................................................................
..................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ................................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

275

§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
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prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
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competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
..................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
..................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art.25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art.19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
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§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art.29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
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condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art.30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas
pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em
instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
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§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art.35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
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"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
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I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no
art.35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art.19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do
art.13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art.15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
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cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art.1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art.35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art.1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta
Lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art.1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
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Art. 3º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.
........................................................................................................................................
Art 6º Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art.10, o § 3º do art.12, o
parágrafo único do art.27 e o art.28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.4º
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente
*Vide Decreto nº 4.044, de 6 de dezembro de 2001.

DECRETO Nº 4.044, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001
Dá nova organização ao Conselho de Saúde
Suplementar - CONSU, criado pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de
2001.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art.84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, criado pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, será composto pelos seguintes Ministros de
Estado:
I - da Justiça, que o presidirá;
II - da Saúde;
III - da Fazenda; e
IV - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de dezembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Pedro Parente

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, autarquia sob
o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como
órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a
assistência suplementar à saúde.
Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à ANS é
caracterizada por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos
humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes.
Art. 2º Caberá ao Poder Executivo instalar a ANS, devendo o seu regulamento,
aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional básica.
Parágrafo único. Constituída a ANS, com a publicação de seu regimento interno,
pela diretoria colegiada, ficará a autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas
atribuições.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 148, DE 15 DE DEZEMBRO 2003
(Promulgada pela Lei nº 10.850, de 25 de março de 2004)
Atribui competências à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e fixa as diretrizes a
serem observadas na definição de normas para
implantação de programas especiais de
incentivo à adaptação de contratos anteriores à
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na defesa do
interesse público no setor de saúde suplementar, a definição de ações para instituição de
programas especiais de incentivo à adaptação de contratos de planos privados de assistência à
saúde firmados até 2 de janeiro de 1999, com o objetivo de facilitar o acesso dos
consumidores vinculados a esses contratos a garantias e direitos definidos na Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art. 2º As ações de incentivo de que trata esta Medida Provisória serão definidas
por normas específicas da ANS, considerando as seguintes diretrizes gerais:
I - revisão de contratos, procedendo-se às devidas alterações de cláusulas
contratuais em vigor, por meio de termos aditivos;
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II - viabilização de migração da relação contratual estabelecida para outro plano
da mesma operadora; e
III - definição de linhas gerais para execução de planos especiais de adaptação, de
implementação facultativa ou obrigatória, determinando forma, condições e exigências
específicas a serem observadas para carências, reajustes, variação de preço por faixa etária,
cobertura obrigatória, doenças e lesões pré-existentes, e outras condições contratuais previstas
na Lei no 9.656, de 1998, bem como as rotinas de apresentação desses planos especiais, e as
variações de preço por índice de adesão e outras variáveis que poderão estar contidas nas
propostas oferecidas aos usuários.
1º Para os planos coletivos empresariais, a ANS poderá prever a implementação
parcial ou gradativa da extensão de cobertura prevista nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei no 9.656,
de 1998, bem como a alteração da data-base para reajustes.
2º Para as operadoras de planos de assistência à saúde, cujo número de
beneficiários for inferior a dez mil e que não tenham em operação planos comercializados
após 2 de janeiro de 1999, a ANS poderá definir condições especiais de oferecimento aos
consumidores de alteração contratual para incorporação parcial das regras contidas na Lei nº
9.656, de 1998.

LEI Nº 10.850, DE 25 DE MARÇO DE 2004
Atribui competências à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e fixa as diretrizes a
serem observadas na definição de normas para
implantação de programas especiais de
incentivo à adaptação de contratos anteriores à
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 148, de
2003, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no
art.62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32,
combinado com o art.12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, na defesa do
interesse público no setor de saúde suplementar, a definição de ações para instituição de
programas especiais de incentivo à adaptação de contratos de planos privados de assistência à
saúde firmados até 2 de janeiro de 1999, com o objetivo de facilitar o acesso dos
consumidores vinculados a esses contratos a garantias e direitos definidos na Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art. 2º As ações de incentivo de que trata esta Lei serão definidas por normas
específicas da ANS, considerando as seguintes diretrizes gerais:
I - revisão de contratos, procedendo-se às devidas alterações de cláusulas
contratuais em vigor, por meio de termos aditivos;
II - viabilização de migração da relação contratual estabelecidapara outro plano da
mesma operadora; e
III - definição de linhas gerais para execução de planos especiais de adaptação, de
implementação facultativa ou obrigatória, determinando forma, condições e exigências
específicas a serem observadas para carências, reajustes, variação de preço por faixa etária,
cobertura obrigatória, doenças e lesões pré-existentes, e outras condições contratuais previstas
na Lei nº 9.656, de 1998, bem como as rotinas de apresentação desses planos especiais, e as
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variações de preço por índice de adesão e outras variáveis que poderão estar contidas nas
propostas oferecidas aos usuários.
§ 1º Para os planos coletivos empresariais, a ANS poderá prever a implementação
parcial ou gradativa da extensão de cobertura prevista nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656,
de 1998, bem como a alteração da data-base para reajustes.
§ 2º Para as operadoras de planos de assistência à saúde, cujo número de
beneficiários for inferior a dez mil e que não tenham em operação planos comercializados
após 2 de janeiro de 1999, a ANS poderá definir condições especiais de oferecimento aos
consumidores de alteração contratual para incorporação parcial das regras contidas na Lei nº
9.656, de 1998.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
RESOLUÇÃO - RDC Nº 18, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Regulamenta o ressarcimento ao SUS, previsto
no art.32 da Lei 9656/98, 03 de junho de 1998.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso III do art.9º do regulamento aprovado pelo Decreto
nº. 3327, de 05 de Janeiro de 2000, em reunião realizada em 30 de Março de 2000, adotou a
seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor Presidente determino a sua
publicação.
....................................................................................................................................................
Art. 5º A identificação dos atendimentos a serem ressarcidos será feita com base
em dados cadastrais fornecidos à ANS, pelas operadoras definidas no Artigo 1º da Lei n.º
9656/98.
§ 1º A identificação do beneficiário se dará exclusivamente por meio do
cruzamento de banco de dados, não sendo considerada, para fins de ressarcimento, qualquer
identificação obtida na unidade prestadora de serviço.
§ 2º A unidade prestadora de serviços ao SUS que comprovadamente estiver
utilizando mecanismos próprios para esta identificação, em prejuízo da universalidade do
acesso de seus usuários, será excluída do benefício ao ressarcimento, sem prejuízo de outras
medidas punitivas, tomadas pelo gestor ao qual a unidade esteja subordinada.
§ 3º Verificada a hipótese prevista no § 2º deste artigo, o valor do ressarcimento
destinar-se-á:
I - igualmente entre o gestor responsável pelo processamento do ressarcimento e
Fundo Nacional de Saúde, caso a unidade prestadora seja privada, contratada ou conveniada
ao SUS;
II - ao Fundo Nacional de Saúde, caso a unidade prestadora seja pública.
Art 6º Caso seja identificado que não houve fornecimento do cadastro completo,
será instaurado de imediato processo administrativo para aplicação de penalidade, com
cobrança imediata do ressarcimento.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
RESOLUÇÃO - RDC Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2000
Aprova normas de fornecimento de
informações para cadastros de beneficiários.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso III do art.9º do Regulamento aprovado pelo Decreto
nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000, em reunião realizada em 20 de janeiro de 2000; e
considerando o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde referente aos
atendimentos prestados a usuários de planos privados de assistência à saúde, previsto no
artigo 32 da Lei n º 9.656, de 3 de junho de 1998;
considerando que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na forma da
Lei n º 9.656/98, alterada pela MP.1.976-21, de 10.12.99, sucede a competência do Ministério
da Saúde para fins de implantação dos procedimentos de ressarcimento ao SUS, assumindo,
em conseqüência, o andamento de todos os procedimentos iniciados durante a vigência das
Portarias SAS/MS n º 271/99, 506/99 e 560/99, adota a seguinte Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:
Art.1º Os dados cadastrais dos beneficiários das operadoras de planos privados de
assistência à saúde, de que tratam os artigos 20 e 32 da Lei 9.656/98, deverão ser fornecidos à
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de acordo com o disposto nesta Resolução.
Parágrafo único. O fornecimento dos dados cadastrais de beneficiários deve ser
feito unicamente através de arquivo magnético, transmitido ao Departamento de Informática
do SUS-DATASUS-MS, através de seu BBS.
Art.2º Os dados de que trata o art.1º serão os seguintes:
a)nome completo do beneficiário;
b)data de nascimento;
c)sexo;
d)endereço: logradouro e Código de Endereçamento Postal;
e)município de residência;
f)unidade da Federação;
g)data de adesão ao plano;
h)número ou código de identificação do beneficiário no plano;
i)complementos do endereço, quando for o caso;
j)nome da mãe do beneficiário;
k)número do Cartão Nacional de Saúde, quando disponível;
l)CPF;
m)número de registro do plano no Ministério da Saúde ou na ANS, conforme o
caso.
Parágrafo único. O fornecimento dos dados, constantes dos incisos de "a" a "h"
deste artigo, é obrigatório e a falta de um deles ensejará a rejeição do cadastro, que será
considerado não fornecido.
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO ANS/RN N° 63, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Define os limites a serem observados para
adoção de variação de preço por faixa etária
nos planos privados de assistência à saúde
contratados a partir de 1° de janeiro de 2004.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
da competência a ela conferida pelo inciso II, do art.10, da Lei n° 9.961, de 28 de janeiro de
2000, na forma prevista no art.60, inciso II, alínea “a”, do anexo I, da Resolução - RDC n°
95, de 30 de janeiro de 2002, considerando o disposto no art.15, da Lei n° 9.656, de 03 de
junho de 1998 e no § 3°, do art.15, da Lei n° 10.741, publicada no DOU de 03 de outubro de
2003, em reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1° A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos
privados de assistência à saúde firmados a partir de 01 de janeiro de 2004, deverá observar o
disposto nesta Resolução.
Art. 2° Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;
IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;
X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO CONSU N° 13, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a cobertura do atendimento nos
casos de urgência e emergência – Planos e
Seguros Privados de Assistência à Saúde.
O Presidente do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, instituído pela Lei
n° 9.656/98, de 03 de junho de 1998, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de
acordo com a competência normativa que lhe foi conferida para dispor sobre
regulamentação do regime de contratação e prestação de serviços de saúde suplementar,
resolve:
Art. 1° A cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o
art.35-D, da Lei n° 9.656/98, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões
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irreparáveis para o paciente, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional, deverá reger-se pela garantia da atenção e atuação no
sentido da preservação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a
segmentação de cobertura à qual o contrato esteja adscrito.
Art. 2° O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência,
limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
Parágrafo único. Quando necessário, para a continuidade do atendimento de
urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar,
ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas,
a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de
internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora.
Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos
atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do
paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.
§ 1° No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de
emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger
cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não
garantindo, portanto, cobertura para internação.
§ 2° No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência
decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da vigência do contrato.
§ 3° Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do
plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a
obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.
Art. 4° Os contratos de plano hospitalar, com ou sem cobertura obstétrica,
deverão garantir os atendimentos de urgência e emergência quando se referirem ao processo
gestacional.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de assistência médica hospitalar
decorrente da condição gestacional de pacientes com plano hospitalar sem cobertura
obstétrica ou com cobertura obstétrica – porém ainda cumprindo período de carência – a
operadora estará obrigada a cobrir o atendimento prestado nas mesmas condições previstas
no art.2° para o plano ambulatorial.
Art. 5° O plano ou seguro referência deverá garantir a cobertura integral,
ambulatorial e hospitalar, para urgência e emergência.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 4.075, DE 2004
(Do Sr. Mário Heringer)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1603/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°. Acrescente-se o artigo 17-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, com a seguinte redação:
“Art.17- As operadoras de Plano de Assistência à Saúde de que trata o
art. 1º desta Lei ficam proibidas de condicionarem credenciamento, referenciamento,
cooperativismo ou ações congêneres de profissionais e entidades de saúde a
critérios econômicos próprios ou alheios.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste artigo incorrerá
nas penalidades previstas nos artigos 25 e 27 desta Lei” (AC).
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa
O presente Projeto de Lei visa coibir a prática abusiva, hoje presente
em Operadoras de Planos de Assistência à Saúde de condicionar o credenciamento,
o referenciamento e a cooperação de profissionais e entidades de saúde a critérios
econômicos próprios aos interesses das Operadoras. O que existe atualmente na
relação comercial/trabalhista entre Operadoras e entidades e profissionais de saúde
constitui um verdadeiro “mercado negro” do credenciamento profissional, com
“vagas” sendo vendidas a preços exorbitantes e, evidentemente, adquiridas por
quem possui recursos econômicos e não por quem possui qualidade técnica.
Entendemos que essa relação pervertida – que coloca a saúde em
último plano, privilegiando unicamente a questão econômica – tem como principal
conseqüência, além do imoral incremento no montante de lucro das Operadoras por
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meio do uso de fontes de renda “alternativas”, é o notório prejuízo da qualidade dos
serviços de saúde ofertados à população, a qual passa a ser atendida cada vez mais
por pessoas e empresas que atuam no ramo da saúde com fins unicamente
comerciais e não médico-sanitários.
Acreditamos que a aprovação do presente Projeto de Lei poderá criar
as condições legais necessárias para a inflexão do odioso movimento de
comercialização da medicina brasileira que tantos e tão recorrentes prejuízos tem
trazido para toda a população nacional. Por essa razão solicitamos o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2004.

Deputado Mário Heringer
PDT/MG
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
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§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.
....................................................................................................................................................
Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade
correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do contrato ou credenciado a que se refere o caput,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias
de antecedência.
§ 2º Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior ocorrer
durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e a
operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
....................................................................................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

294

Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de planos ou
seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do exercício do cargo;
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde;
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras;
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei
respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas,
cotistas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência do descumprimento
de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e, em especial,
pela falta de constituição e cobertura das garantias obrigatórias referidas no inciso VII do
art.3º.
Art. 27. As multas serão fixadas pelo CNSP e aplicadas pela SUSEP, em função
da gravidade da infração, até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ressalvado o
disposto no parágrafo único do art.19 desta Lei.
Parágrafo único. As multas constituir-se-ão em receitas da SUSEP.
Art. 28. Das decisões da SUSEP caberá recurso ao CNSP, no prazo de quinze
dias, contado a partir do recebimento da intimação.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
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I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art.1º.
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§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art.1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art.12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
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..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ...................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
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estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art.1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
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"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art.35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem
simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
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equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art.1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
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III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art.12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art.1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
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§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
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prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
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competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art.25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art.19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
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serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art.29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
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§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art.30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas
pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em
instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
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§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art.35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
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I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

309

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no
art.35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art.19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do
art.13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art.15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art.1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
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aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art.35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art.1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta
Lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art.1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
.......................................................................................................................................................
Art 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12, o
parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art. 4º
da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
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Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 4.632, DE 2004
(Do Sr. Jamil Murad)
Altera o art. 25 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos de seguro privados de assistência de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o O art. 25 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, fica
acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 25. ..................................................................................
Parágrafo único. No caso de aplicação da penalidade prevista
no inciso II, somente poderá ser interposto recurso administrativo mediante prévio
depósito do valor da multa." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O acréscimo proposto aos termos da Lei dos Planos de Saúde
justifica-se pela necessidade de coibir-se a prática de interpor recurso contra multas,
com propósito meramente protelatório.
Sem prejudicar o direito à ampla defesa, o depósito prévio
obrigatório servirá de inibidor de tais práticas, que apenas delongam os processos
administrativos de aplicação de penalidade, reduzindo o incentivo a transgressões
das normas legais que regem esse setor econômico.
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Tal iniciativa também fará com que as empresas devedoras
deixem de postergar "ad infinintum" o pagamento de multas decorrentes de
descumprimento de cláusulas contratuais.
Por outro lado, sendo anual o reajuste da contrapartida
financeira do usuário, é preciso ter em conta a manutenção da razoabilidade na
execução dos contratos, mister ao objetivo do cumprimento primordial da função
social desempenhada pelos agentes prestadores de assistência à saúde
complementar.
Sala das Sessões, em

14

de dezembro de 2004.

Deputado Jamil Murad
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
......................................................................................................................................................
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei sujeitam a operadora de planos ou
seguros privados de assistência à saúde, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do exercício do cargo;
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos ou
seguros de assistência à saúde;
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras;
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei
respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas,
cotistas, cooperados e consumidores, conforme o caso, em conseqüência do descumprimento
de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e, em especial,
pela falta de constituição e cobertura das garantias obrigatórias referidas no inciso VII do
art.3º.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001
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....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o
art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
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§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art.1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art.1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
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art.1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art.12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art.10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
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a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
.........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art.1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei
fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
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de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art.35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
.........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art.1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem
simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei, de qualquer
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entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art.1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
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finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art.12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art.1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
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§ 1º 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 § 1º do art.1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
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IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

322

§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
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terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.510, DE 2006
(Do Sr. Ricarte de Freitas)
Altera a Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 1° da Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, será
acrescido do inciso IV e do § 5°, com a seguinte redação:
..................................................................................................................
IV – Compensação de Carteiras: Sistema de compensação destinado
ao atendimento de consumidor e seus dependentes mediante a integração das
carteiras referenciadas no inciso III deste artigo.
..................................................................................................................
§ 5° Para os efeitos do estabelecido no inciso IV deste artigo, as
operadoras e os profissionais ou serviços de saúde compensarão, com um dos
Planos de Assistência à Saúde disponível, as despesas pelo atendimento ao
Consumidor e seus dependentes quando, em sua carteira, não constar o Plano de
Saúde a ele vinculado, observado o seguinte:
a)

A operadora procederá a um rodízio entre os seus
Planos de Assistência à Saúde disponíveis para
atendimento, quando o consumidor possuir um plano
diverso daqueles de sua carteira.

b)

O consumidor terá acrescido em 1% do valor das
despesas pelo atendimento promovido, destinado ao
Plano de Assistência à Saúde que lhe prestar o
serviço, sujeitando-se, ainda, às restrições e normas
por este estabelecidas, e ao pagamento das despesas
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relativas à diferença dos valores
contratados em seu plano de origem.
c)

e

serviços

Os procedimentos destinados a viabilizar a
compensação das despesas se darão na forma a ser
estabelecida pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS.

Art.2º Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 dias após a data de sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Esta proposta de Projeto de Lei pretende suprir a ausência de
dispositivos que simplifiquem os atendimentos dos consumidores usuários dos
planos de saúde.
De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,
órgão do Ministério da Saúde, responsável pela regulação e fiscalização do setor, o
mercado brasileiro de planos de saúde é o segundo maior do planeta e envolve
cerca de 40 milhões de usuários. e a medida em que a demanda vem crescendo
significativamente nos hospitais, clínicas e consultórios médicos que prestam seus
serviços através dos planos de saúde, o Consumidor perde a qualidade no seu
atendimento.
O Consumidor, na maioria das vezes, perde um tempo significativo na
busca daqueles locais onde seu plano de saúde é aceito, ora através de ligações
telefônicas, ou mediante o ingresso, porta-a-porta, de um local onde possam lhe
prestar o serviço.
Nas situações emergenciais, geralmente, o consumidor sequer tem
condições de consultar as relações de médicos e hospitais credenciados ao seu
plano de saúde. Sem mencionar, ainda, o fato de que tais credenciamentos sofrem
freqüentes alterações, havendo registro, inclusive, de clínicas, de médicos e
hospitais condicionarem o atendimento emergencial ao pagamento, mediante
caução, quando não possuem em sua carteira o plano de saúde de que aquele
paciente é detentor.
Há, também, contratos que são mais interessantes economicamente e
que prestam melhores vantagens para os planos de saúde e, na maioria das vezes,
tais vantagens estão associadas a clínicas com menores recursos tecnológicos e
profissionais menos experientes.
É fato que a livre escolha de um profissional por parte do Consumidor,
além de um direito, representa uma confiança que interfere no tratamento médico,
favorecendo, sobremaneira, na cura do paciente. Por outro lado, entendemos que se
concedermos esta livre escolha exclusivamente ao consumidor, muito em breve os
médicos, clínicas e hospitais deixarão de celebrar convênios e passarão a cobrar as
despesas sem qualquer critério, deixando ao usuário o encargo de buscar o
ressarcimento a que tem direito junto ao seu plano de saúde.
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Assim, para alcançar resultados favoráveis com esta medida, é
necessário que os profissionais médicos, clínicas e hospitais tenham, no mínimo, um
plano de saúde, para que possam promover o atendimento requerido pelo
Consumidor. Esta seria uma forma de se evitar a cartelização no atendimento, e de
promover facilidades operacionais que contribuirão para a revitalização do sistema
mediante o aumento da confiança e qualidade dos serviços.
Com a sistemática ora proposta, os operadores e os planos de saúde
que prestarem o serviço não terão prejuízos, restando ao Consumidor pagar um
pequeno acréscimo nas despesas realizadas, visando, basicamente, cobrir os
custos da compensação financeira a ser processada entre os planos de saúde.
Por sua vez, o atual sistema de atendimento dos planos de saúde já
está a justificar essa mudança de procedimento, considerando que o consumidor
vem perdendo o serviço público de saúde com a qualidade de tempos atrás. Sua
opção por pagar um plano de saúde privado não pode se transformar em um
atendimento moroso e complicado, excessivamente burocrático e ineficiente, como
hoje continua ocorrendo na rede pública e, infelizmente, já se manifesta nos
atendimentos realizados pelos planos de saúde.
Entendemos ser comum o surgimento de alterações na legislação
específica, notadamente quando tratamos da saúde e dos direitos dos
consumidores, vez que a dinâmica com que se operam as exigências é muito maior
e mais sensível, restando contemplar as medidas necessárias à preservação de
serviços de qualidade e com celeridade.
A preocupação central desta iniciativa é estabelecer facilidades que
propiciem os efetivos benefícios esperados pela população a serem concedidos
pelos órgãos públicos, na qualidade de responsável sobre a elaboração da
legislação sobre a saúde e suas relações com o setor privado, assunto tão relevante
e de interesse de todos os brasileiros.
Vale também consignar a importância de que tal sistemática está
devidamente coerente com os objetivos superiores das garantias individuais
previstos no ordenamento supremo do País, e de acordo com as exigências de
rapidez nos atendimentos médicos.
Trata-se, portanto, de medida urgente e necessária para o
aperfeiçoamento de nosso sistema de saúde e, por estas razões, espero contar com
o apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2006.

Deputado Ricarte de Freitas
PTB/MT
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.
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*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
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e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
....................................................................................................................................................
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do
art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 7.600, DE 2006
(Do Sr. Dr. Pinotti)
Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida das seguintes modificações.
“Art. 12-A. Em qualquer das variedades de segmentação
previstas no artigo anterior é vedada a exigência de depósito
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de caução ou de outras modalidades de garantia, como
condição de atendimento ou internação de paciente.
§ 1º As operadoras privadas de planos de assistência à saúde
devem organizar e manter, no prazo máximo de cento e oitenta
dias, serviço ininterrupto de atendimento aos prestadores para
autorização
imediata
de
internações,
exames
ou
procedimentos.
§ 2º A ausência ou o mau funcionamento do serviço a que se
refere o parágrafo anterior implica na presunção de autorização
de todo e qualquer objeto da consulta à operadora.
Art. 13A. É permitida aos detentores de plano privado de
assistência à saúde a transferência de contrato de uma
operadora a outra e para isso:
I – as operadoras devem realizar acordos para acolhimento do
consumidor, sem exigência de novos períodos de carência
relacionada a doenças e lesões preexistentes, caso estes já
estiverem cumpridos;
II - a ANS constituirá um fundo de remuneração de
atendimentos na nova operadora, a partir de um seguro de
transferência cobrado às operadoras no período em que
vigoram as carências.
Art. 13B. As operadoras podem oferecer modalidade de
contrato de planos privados de assistência à saúde sem
exigência de carências, mediante cobrança de agravo
específico, devidamente acordado entre as partes.
Art. 15-A. A variação de preço da contraprestação pecuniária,
por faixa etária, estabelecida nos contratos de planos privados
de assistência à saúde não poderá ser superior a 300% do
valor entre a primeira e a última faixa.
Parágrafo único. O percentual de aumento previsto no caput
deve ser distribuído de forma eqüitativa e equilibrada entre as
faixas etárias.
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Art. 18-A. As relações entre as operadoras e os prestadores de
serviço, pessoas físicas ou jurídicas, devem ser explicitadas em
contratos firmados entre as partes, que contenham, entre
outros acordos, um índice de reajuste dos valores dos
serviços, a ser aplicado sempre que houver aumento das
contraprestações pecuniárias dos planos de assistência à
saúde, em data-base determinada, conforme o estabelecido na
Lei nº 9.656, de 1998.
Art.32..................................................................................
............................................................................................
§ 2º-A. As operadoras deverão incluir nos seus cadastros de
beneficiários o número do Cartão Nacional de Saúde, a ser
fornecido pela ANS.
§ 2º-B. Os registros de atendimentos em estabelecimentos do
SUS, que identifiquem os usuários, deverão conter o número
do Cartão Nacional de Saúde.
§ 2º-C.
As operadoras e a ANS deverão implantar a
identificação dos pacientes pelo número do Cartão Nacional de
Saúde prevista nos parágrafos 2ºA e 2ºB no prazo de cento e
oitenta dias após a disponibilização do respectivo cartão pelo
Ministério da Saúde.
§ 2º-D. Durante esse prazo, os prestadores de serviços
deverão informar, nos registros de autorização de internação
hospitalar e de atendimento de alto custo, se o paciente é
detentor de um plano de saúde e, nos casos positivos, o nome
do operadora do seu plano de assistência à saúde.
§ 2º-E. Estas informações deverão ser obtidas na alta do
paciente ou após o seu atendimento ambulatorial.
.............................................................................................
§ 9º A ANS deverá elaborar índice econômico próprio para
monitorar e atualizar preços de serviços e insumos do setor de
saúde suplementar constantes da tabela de procedimentos
específica para o ressarcimento (Tabela Única Nacional de
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Equivalência de Prodedimentos-TUNEP), no prazo máximo de
doze meses.
§ 10º Por sua relevância pública, o índice econômico e as
informações constantes da TUNEP devem ser divulgados, de
forma que permita seu fácil acesso à população em geral, e
serem reavaliados a cada três meses.
Art. 35-C. ............................................................................
I -.........................................................................................
II - .....................................................................................
§ 1º A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação
previstos no art. 35.(NR)
§ 2º O atendimento de urgência ou emergência conforme o
disposto na alínea c, inciso V, do artigo 12 e no artigo 35,
alínea c, desta Lei não pode sofrer restrições de limite de
tempo à assistência do usuário, até a sua alta médica do
atendimento de urgência ou emergência.
Art. 35-N. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde ficam obrigadas a emitir suas faturas de modo a permitir
seu desconto na rede bancária habilitada.
Art. 35-O. O prazo máximo para pagamento pelas operadoras
aos prestadores de serviços contratados, credenciados ou
cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, é de trinta dias,
contados a partir da data de apresentação da fatura dos
serviços prestados no decorrer de um mês.
Parágrafo único. O prazo limite para que as operadoras de
planos de assistência à saúde apresentem as contas em
divergência, para que sejam corrigidas em comum acordo com
os prestadores é de quinze dias.
Art. 35-P. A ANS apresentará, em prazo de cento e oitenta
dias, um novo regulamento para a contratualização que deve
ser feita entre as operadoras e os prestadores de serviço, em
especial sobre os temas do
credenciamento e do
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descredenciamento de prestadores, ouvindo representantes
das operadoras, dos prestadores de serviços e dos
consumidores.”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Até 22 de agosto de 2003, os planos privados de assistência à
saúde contratados antes da edição da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 estavam
sendo submetidos à regulação emanada da ANS sobre temas como o reajuste nos
preços, interrupção de internações hospitalares sem autorização médica e proibição
de rescisões unilaterais, entre outros, com base em dispositivos da mesma Lei.
Em agosto de 2003, uma decisão do STF, em resposta a Ação
Direta de Inconstitucionalidade, movida em dezembro de 1998 pela Confederação
Nacional de Saúde e Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, considerou
inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 9.656/98 que alcançavam os contratos
anteriores à sua publicação. Deste modo, a fiscalização destes contratos poderia ser
feita apenas com fundamento nas regras ferais do Código de Defesa do
Consumidor-Lei nº 8.078/90, o que deixava as cláusulas contratuais de risco fora de
proteção regulatória específica, passando a se constituir uma ameaça permanente à
grande maioria dos contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.
A Lei nº 9.656/98, em seu Art. 35, estabeleceu as regras gerais
para a adaptação dos contratos antigos (aos dispositivos desta Lei), sem perda das
garantias já adquiridas, sendo o valor das prestações pecuniárias acrescido na
proporção do aumento de cobertura assistencial.
Decorridos mais de oito anos de vigência da lei, constatou-se
que um grande número de contratos não passou por esse processo, tendo em vista
que as operadoras, via de regra, não apresentaram interesse de livremente
oferecerem propostas de adaptação à Lei nº 9.656/98, principalmente para os
contratos coletivos ou empresariais e a ANS não atuou ativamente nessa direção,
que interessa a cerca de 18 milhões de usuários.
A adaptação que estava sendo realizada, calculada caso a
caso, dificultava muito o acesso à adaptação, uma vez que, a lógica financeira de
definição do preço do contrato exigia uma diluição de risco entre o grupo assistido. O
resultado era a imposição de um preço bastante mais oneroso ao consumidor do
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que aquele que se poderia esperar da adaptação simultânea do maior número
possível de contratos.
No final de 2003, o Governo Lula apresentou ao Congresso a
Medida Provisória nº 148, que atribuía competência à Agência Nacional de Saúde
Suplementar- ANS para realizar processo de migração e adaptação dos contratos
anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
A Exposição de Motivos do Ministério da Saúde ressaltava a
situação em que ficariam os contratos realizados antes da data da vigência da Lei nº
9.656/98 frente à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal –STF, em 22 de
agosto de 2003.
A MP nº 148/03 tinha, em síntese o objetivo de autorizar a ANS
a regulamentar o processo de adaptação e migração dos planos de saúde à Lei nº
9.656/98, dando-lhe ampla liberdade de atuação.
Destaque-se que a ANS já tinha normatizado os processos de
adaptação e migração, em apenas sete dias após a publicação da referida MP, por
meio das Resoluções Normativas (RN) nº 63/2003 e nº 64/2003. Estas resoluções
determinavam, por exemplo, aumentos de 15% a 25% nas mensalidades e algumas
vezes muito mais, além de obrigarem os usuários migrantes a cumprirem
acréscimos de até 500% para dez faixas etárias. As operadoras praticam em dobro
estes aumentos nas três últimas faixas etárias impondo, dessa forma, grande
possibilidade de inadimplência aos idosos. Determinavam também, aos migrantes, o
cumprimento de novas carências apesar de todos eles já terem pago seus planos
por pelo menos cinco anos e terem cumpridos as carências definidas na Lei nº
9.656/98.
As resoluções mostravam um clara falta de interesse em
solucionar problemas crônicos, que se agravaram com as modificações na Lei nº
9.656/98 que, aprovada depois de oito anos de discussão na Câmara Federal, foi
inteiramente reformulada, em curto espaço de tempo, por medidas provisórias (44
reedições) que não chegaram, sequer, a ser discutidas no Congresso Nacional.
A análise dessa MP, da qual fomos relatores, demonstrou
problemas complexos e preocupantes nesta área da saúde suplementar,
especialmente ao voltarmos os olhos para os usuários, para os prestadores de
serviços e para o sistema público de saúde.
O grande interesse despertado pela matéria da MP, bem como
suas repercussões nos contratos entre a população e as operadoras de planos
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privados de assistência à saúde, atendeu aos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência, dado a importância da questão e a premência em sua melhor
resolução.
Acreditamos, no entanto, que a urgência e a relevância da MP
nº 148, de 2003 estariam de fato caracterizadas se, nessa oportunidade, algumas
modificações necessárias, urgentes e de alta relevância, fossem contempladas na
Medida, adequando-a de forma mais completa à Lei nº 9.656/98.
Os migrantes, por exemplo, encontravam os prestadores de
serviços – hospitais e trabalhadores de saúde – à beira de um colapso financeiro,
sem que a MP, cujo objetivo era atender questões de urgência, lhes oferecesse
qualquer socorro. Encontraram também o sistema público de saúde parasitado pelo
setor privado, sem o ressarcimento adequado, o que fazia aumentar a demanda
reprimida dos usuários do SUS, cada vez mais freqüentado por egressos do sistema
suplementar que não conseguiam pagar suas mensalidades.
O caminho – normas que afetavam milhões de brasileiros
sendo decididas por apenas duas pessoas, o Ministro e o Presidente da ANS –
significava o abandono gradativo à própria sorte, ou ao mercado (o que talvez seja
pior), da saúde da classe média, que já tinha sido obrigada, na investida da
globalização, a pagar cada vez mais impostos e a comprar de novo a sua cidadania
no mercado.
É, pois, nesse contexto que apresento este projeto de lei,
analisando a questão dos planos privados de assistência à saúde com uma visão
informada e holística da saúde dos brasileiros. Ciente dos sérios problemas
existentes, não poderia deixar de buscar suas soluções, pois isto significaria um
desserviço à causa da saúde dos brasileiros para a qual dediquei toda minha vida.
Antes de tudo quero destacar o caráter público dos serviços de
saúde prestados pelo setor privado. É indiscutível que as empresas privadas atuam
de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, nos termos do Art. 196 e § 10
do Art. 199 da Constituição Federal. Trata-se, pois, de serviço público essencial, que
deve ser também regulamentado pelo Poder Público.
Este projeto de lei busca sanar os mais críticos dos problemas
que identificamos no subsistema dos planos privados de assistência à saúde, os
quais passamos a explicar e justificar as alterações propostas na Lei 9.656, de 1998.
1. Consideramos parcial e equivocada a RDC da ANS que
determinou a extinção do cheque caução, entendendo que a nova proposta de
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contrato entre operadora e prestador de serviço possa equacionar este problema. A
única possibilidade de equacioná-lo, sem conseqüências graves aos usuários, é
através da manutenção de canais de comunicação permanentes entre a operadora,
prestadores e beneficiários. As operadoras, em um único local do país, com um
cadastro de todos os seus beneficiários, têm condições de equacionar essa questão
com baixo custo e é isso que se deve exigir. A não existência desse serviço deve
determinar que a operadora se responsabilize sempre pelos pagamentos de todos
os procedimentos que não puderam ter autorização prévia. Isso também consta de
recomendação da CPI dos Planos de Saúde.
2. Não se pode conceber que um usuário extremamente
insatisfeito com sua operadora de plano privado de assistência à saúde deva ficar
refém dessa operadora. Propomos aqui a possibilidade de o usuário de um plano de
saúde insatisfeito com sua operadora mudar de operadora sem que tenha que
novamente ficar sem cobertura devido aos prazos de carência. Acordos entre
operadoras podem viabilizar tais mudanças. Os custos dos atendimentos na nova
operadora seriam amortizados por um fundo, que seria criado pela ANS e cobrado
das operadoras durante os períodos de vigência das carências em seus contratos.
Uma solução simples como essa daria maior competitividade entre as operadoras e
alternativas aos usuários.
3. Nesse mesmo caminho, entendemos que uma operadora
pode oferecer produtos que não precisem, necessariamente, conter requisitos de
prazos de carência. A cobrança de um agravo, um valor estipulado, poderia viabilizar
o contrato de um plano privado de assistência à saúde sem os prazos de carência.
4. Consideramos abusiva a RN nº 63/2003, quando ela define
que os valores pagos pela última faixa etária sejam seis vezes maiores que os da
primeira, concedendo um aumento de 500%, sobre o qual ainda haverá correção
monetária anual. O que ocorreu foi, além de tudo, um uso inadequado do Estatuto
do Idoso. Antes dele, esses aumentos eram praticados de forma mais suave até
idades superiores (mais de setenta anos). Depois dele, esses aumentos, ao invés de
serem eliminados a partir dos 60 anos, foram prensados e concentrados para até 59
anos, com o agravante de serem praticados em dobro nos três últimas faixas etárias.
Isso agrava, concretamente a inadimplência dos idosos e sua fuga dos planos de
saúde, fato que ocorre cada vez mais com maior freqüencia. Entendemos que esse
percentual não pode ser superior a 300% e que os percentuais de variação em cada
mudança de faixa etária devem ser fixados de forma eqüitativa e equilibrada pela
operadora. Propomos que a variação permitida da primeira para a última faixa etária
seja distribuída de modo a não sobrecarregar financeiramente as últimas faixas.
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Estaria sendo mantido assim o pacto de solidariedade intergeracional, recaindo as
variações igualmente sobre os consumidores de todas as idades. Essa regra, além
de evitar a penalização do idoso, garantirá às prestadoras de serviço e operadoras
boa dose de flexibilidade para administrarem através de cálculos atuariais a
concentração de sinistralidade em determinadas faixas etárias.
5. As reclamações constantes dos prestadores de serviços hospitais, médicos e demais profissionais da saúde - pelas precárias condições de
pagamento e trabalho que lhes são impostas, são problemas graves que a ANS
entende que pode equacionar com a padronização de contratos. Entretanto, sempre
existem hospitais e profissionais dispostos a aceitar preços menores mas,
evidentemente com perda de qualidade e sérios prejuízos aos usuários. Portanto, é
indispensável
que pelo menos se determine que os reajustes concedidos
anualmente às operadoras devem incluir percentuais obrigatórios de reajuste aos
prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, para que não ocorra defasagem
dos valores pagos pelos serviços, com reflexos graves na sua qualidade.
6. Outro bom exemplo das insuficiências da ANS é a questão
do ressarcimento ao SUS, por parte das operadoras, devido a serviços prestados
aos portadores de planos privados de assistência à saúde. Este ressarcimento,
definido no Art. 32 da Lei n.º 9.656/98 jamais foi realizado adequadamente. Usuários
dos planos utilizam freqüentemente o sistema público, especialmente para
procedimentos de maior complexidade e alto custo. É um direito de todos pois o
SUS é universal mas, essas despesas devem ser ressarcidas pelas operadoras para
os cofres públicos, por meio de cobranças da ANS. Entretanto, a ANS, nas suas
normatizações, exclui, em total desobediência à Lei n.º 9.656/98, o pagamento das
ações de maior complexidade e maior custo nos hospitais públicos e privados
contratados e conveniados e o resultado é constrangedor: em quatro anos, a ANS
ressarciu 45 milhões ao SUS quando um cálculo conservador pressupõe um mínimo
de 4 bilhões de reais nesse período. Por outro lado, é notória a preferência que tem
sido dada aos usuários dos planos na ocupação de leitos e outras facilidades do
SUS, especialmente nos hospitais contratados e conveniados. É urgente e
necessária a discussão do ressarcimento dos atendimentos realizados na rede
pública e privada contratada pelo SUS aos beneficiários dos planos de saúde. São
inúmeras as barreiras que a ANS não consegue superar e que dificultam a
concretização das cobranças que poderiam determinar uma relevante receita
adicional ao SUS. A primeira delas consta no parágrafo primeiro do art. 5º da RDC
nº 18, de 30 de março de 2000, que proíbe os hospitais argüírem sobre a condição
de beneficiário de plano de saúde para proteger o princípio da universalidade. Está
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informação poderia facilitar o batimento (cruzamento dos dados de identificação dos
beneficiários de planos de saúde com os dos usuários do SUS) que é feito através
do DATASUS. A ANS, através da RDC 18, de 30 de março de 2000, normatiza o
ressarcimento sem obedecer a Lei nº 9.656/98 e não cobra os atendimentos
eletivos e de alto custo da rede contratada e conveniada, determinando assim o não
ressarcimento desses procedimentos. Além disso, a ANS não cumpre as suas
próprias normas porque não cobra também os procedimentos de alto custo dos
hospitais públicos. Com estes fatos, o Ministério da Saúde e os hospitais
prestadores deixam de receber a parte que lhes cabe e a fraude é institucionalizada
e de alta monta. Um campo próprio para identificar o usuário que tenha plano de
saúde e o cadastro completo e atualizado eliminariam as dificuldades que hoje
impedem a ANS de cumprir o ressarcimento e proporcionar recursos adicionais
significativos para o SUS.
Em entendimento com a ANS, proponho uma série de
normativas que regulam melhor esta matéria, entre elas a adoção do número do
Cartão Nacional de Saúde (do SUS) em todos os cadastros de beneficiários das
operadoras, bem como nos registros de atendimentos realizados pelo SUS, dando
um prazo de cento e oitenta dias para a implantação de tais registros. Tal
providência permitirá, posteriormente ao atendimento, a identificação dos
beneficiários dos planos privados de assistência à saúde atendidos pelos
prestadores de serviço. Durante o período dado, de cento e oitenta dias, para a
implantação destes registros do número do Cartão Nacional de Saúde, proponho
que todas as AIHs (autorização de internação hospitalar) e APACs (atendimento de
alto custo) contenham informações sobre o número da carteira de identidade do
paciente e sobre a sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à
saúde. Estas informações poderiam ser obtidas no momento da alta para equacionar
a preocupação com a universalidade que, de resto, consideramos equivocada. Até
hoje a ANS não mantém um cadastro completo e atualizado de beneficiários,
operadoras e produtos, como determina a RDC nº 3, de 20 de janeiro de 2000, para
possibilitar um “batimento” sem incorreções, que viabilizaria as cobranças e não
determinaria gastos operacionais desnecessários à ANS.
7. A Lei nº 9.656/98 estabelece ainda, através do art.32, que o
ressarcimento se dará através de uma Tabela Única Nacional de Equivalência de
Procedimentos (TUNEP) que deve definir valores entre o SUS (mínimos) e os do
mercado ou os estabelecidos em contratos entre prestadores de serviços públicos e
operadoras para todos os procedimentos. Entretanto, a TUNEP está há mais de dois
anos sem atualização e alguns dos seus preços são inferiores aos do SUS. Não há
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nem mesmo as atualizações sugeridas periodicamente pelo SIMPRO e
BRASÍNDICE, fazendo com que o ressarcimento, quando ocorre, tenha valores
muito abaixo do que aqueles de mercado. Uma apuração realizada em setembro de
2003 apontou variação de 10 a 15 vezes menor dos preços TUNEP
comparativamente aos preços SIMPRO, o que é injustificável. Neste projeto de lei
propomos a elaboração de um índice econômico próprio para monitorar e atualizar
os preços de serviços e insumos do setor de saúde suplementar, sua ampla
divulgação e reavaliação a da seis meses. Tais providências certamente vão ajudar
a ANS a estruturar mecanismos que corrijam e aperfeiçoem o processo do
ressarcimento.
8. A carência para atendimentos de urgência ou emergência
deve ser de 24 horas, conforme o disposto na letra c, inciso V do artigo 12 e artigo
35, c, da Lei nº 9.656/98. É fundamental a revisão e alteração da Resolução CONSU
nº 13, de 4 de novembro de 1998, sobre esse atendimento, pois desde a publicação
da referida resolução, as entidades de defesa do consumidor têm se posicionado
contrárias aos dispositivos ali previstos, sobretudo referentes aos artigos 3º,
parágrafo 1º, e art. 4º, parágrafo único. Isto porque, o plano ambulatorial garante
cobertura de urgência e emergência somente para as doze primeiras horas de
atendimento. Tal fato é inaceitável pois urgência ou emergência define a
necessidade de atendimento para a preservação de vida e não está nunca sujeita a
limitação definida por número de horas. A duração do atendimento deve estar
vinculada às características que determinam o caráter de emergência. Na prática, as
operadoras de planos privados de assistência à saúde têm negado o atendimento
aos consumidores que se encontram nessas situações sempre que estiverem em
cumprimento de carência contratual. Ou seja, o posicionamento das operadoras,
baseado na Resolução CONSU nº 13/98, tem sido pela negativa da cobertura, nos
casos em que o consumidor não tenha cumprido os seis meses de carência. Logo, o
entendimento correto dever ser o de que os casos de urgência e emergência devem
ser imediatamente atendidos sem imposição de prazo de carência ou tempo de
atendimento.
9. Para dirimir problemas e evitar abusos na relação entre as
operadoras e os prestadores de serviços, que tem trazidos sérios prejuízos
também aos pacientes, sugiro aqui que as transações entre estas partes,
relacionadas com o pagamento de serviços sejam realizadas por meio da rede
bancária, utilizando-se do recurso de faturas ou de boletos bancários.
10. O prazo que as operadoras têm praticado para pagar os
prestadores de serviços tem sido dos mais variados possíveis e, como regra, tem
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sido muito longo. Tal fato gera um prejuízo notório aos prestadores que têm que
cumprir seus compromissos mensais com o pagamento do seu pessoal, dos
fornecedores e assim por diante. Para solucionar tal problema, proponho aqui um
prazo máximo para pagamento pelas operadoras aos prestadores de serviços
contratados, credenciados ou cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, de trinta
dias, que parece ser um tempo razoável, comumente adotado em transações
comerciais, para ambas as partes.
11. Finalmente, propomos uma prazo de cento e oitenta dias
para que a ANS apresente um novo regulamento para a elaboração de contratos
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de
serviços, especialmente no que se refere aos temas do credenciamento e
descredenciamento. Para a elaboração de tal regulamento a ANS deverá ouvir
representantes dos prestadores de serviços, das operadoras e dos consumidores.
Há muitas outras questões que deveriam estar neste rol de
aperfeiçoamentos da Lei nº 9.656/98. Deixamos de incluir neste projeto de lei
assuntos importantes tais como a vedação da subsegmentação, a localização
geográfica da ANS e a submissão dos planos coletivos e empresariais à Lei nº
9.656/98.
É importante lembrar que o Projeto de Conversão da MP nº
148/2003 que apresentei no Plenário desta Casa, em fevereiro de 2004, teve o apoio
do maior número dos presentes, que discursaram favoravelmente à minha proposta
em sessão retransmitida, ao vivo, pela TV Câmara.
Entretanto, o Governo determinou à sua base na Câmara que
derrubasse o Projeto de Conversão e assim foi feito, sob o argumento de que as
minhas sugestões seriam objeto de um Projeto de Lei que seria apresentado em, no
máximo, noventa dias. Passaram-se três anos e nada aconteceu. Por essa razão
apresento, agora, este PL, lamentando que se perdeu o momento mágico de uma
MP que faria vigir, imediatamente, as correções necessárias acordadas e
indispensáveis a uma atenção digna e adequada aos usuários dos Planos de Saúde.
Este Projeto de Lei tem, pois, a intenção de recuperar e
apresentar as propostas de aperfeiçoamentos da Lei nº 9.656/98, imprescindíveis
para que os brasileiros tenham no setor privado dos planos de saúde um
complemento real ao SUS, fundamentado nas concepções estabelecidas pela
Constituição Federal.
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Nesse sentido, espero o apoiamento necessário dos Colegas
desta Casa Legislativa à aprovação deste Projeto de Lei, para o bem da saúde de
todos os brasileiros.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2006.

Dep. Dr. Pinotti
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 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 terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
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§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
* Primitivo § único renumerado pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação
de percentuais calculados sobre:
* § 2º acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista
no § 3º;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,
alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I,
alínea b e § 3º
* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:
* § 3º acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

I - os percentuais de que trata o § 2º;
* Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
* Inciso II acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal;
* Inciso III acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União.
* Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000.

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação.
* § 4º acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 14/02/2006.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
* § 5º acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 14/02/2006.

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de
saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.
* § 6º acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 14/02/2006.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
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§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem
como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo
tipo de comercialização.
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos
termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a
saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos,
hemoderivados e outros insumos;
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de
saúde do trabalhador;
III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento
básico;
V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e
tecnológico;
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
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a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
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§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos ou seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 15. É facultada a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de planos e seguros de que trata esta Lei em razão da idade do consumidor, desde
que sejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes
em cada uma delas, conforme critérios e parâmetros gerais fixados pelo CNSP.
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos e seguros
tratados nesta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário ou segurado;
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - as modalidades do plano ou seguro:
a) individual;
b) familiar; ou
c) coletivo;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e
odontológica;
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência do plano ou seguro;
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais do plano ou seguro privado de assistência à saúde, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações.
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§ 2º A validade dos documentos a que alude o caput condiciona-se à aposição da
rubrica do consumidor ao lado de cada um dos dispositivos indicados nos incisos I a XI deste
artigo.
Art. 17. A inclusão como contratados ou credenciados dos planos privados de
assistência à saúde, de qualquer hospital, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade
correlata ou assemelhada de assistência à saúde implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição do contrato ou credenciado a que se refere o caput,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores com trinta dias de
antecedência.
§ 2º Na hipótese de a substituição a que se refere o parágrafo anterior ocorrer
durante internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a mantê-lo internado e a
operadora obriga-se ao pagamento das despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado ou credenciado de uma operadora de planos ou seguros
privados de assistência à saúde, impõe-lhe as seguintes obrigações e direitos:
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação ou credenciamento com
quantas operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde desejar, sendo
expressamente vedado impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
Art. 19. As pessoas jurídicas que, na data de vigência desta Lei, já atuavam como
operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde terão o prazo de cento e
oitenta dias, contado da expedição das normas pelo CNSP, para requererem a sua autorização
de funcionamento.
Parágrafo único. O não-cumprimento do disposto no caput deste artigo implica o
pagamento de multa diária fixada pelo CNSP e aplicada pela SUSEP às operadoras de planos
e seguros de que trata esta Lei.
.......................................................................................................................................................
Art. 32 . Serão ressarcidos pelas operadoras a que alude o art. 1º os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria, ou ao SUS, nos demais casos, mediante tabela a ser aprovada pelo CNSP, cujos
valores não serão inferiores aos praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos
planos e seguros.
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§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a entidade prestadora ou o SUS, por
intermédio do Ministério da Saúde, conforme o caso, enviará à operadora a discriminação dos
procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a apresentação
da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao Fundo Nacional
de Saúde, conforme o caso.
§ 4º O CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará normas aplicáveis
aos processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto no § 2º deste
artigo.
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
Art. 34. As entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta
Lei podem constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e
em especial desta Lei e de seus regulamentos.
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a
partir de sua vigência, assegurada ao consumidor com contrato já em curso a possibilidade de
optar pelo sistema previsto nesta Lei.
§ 1º No prazo de até noventa dias a partir da obtenção da autorização de
funcionamento prevista no art. 19, as operadoras de planos e seguros privados de assistência à
saúde adaptarão aos termos desta legislação todos os contratos celebrados com seus
consumidores.
§ 2º A adaptação dos contratos a que se refere o parágrafo anterior não implica
prejuízo ao consumidor no que concerne à contagem dos períodos de carência, dos prazos
para atendimento de doenças preexistentes e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos
nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados os limites de cobertura previstos no contrato original.
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
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"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
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partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
.........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
.........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
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b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
.........................................................................................................................
V - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
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I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

352

entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

353

§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação dos
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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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
.........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
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I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
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independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
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seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
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§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
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quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
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"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
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d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
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1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
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reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o , 5o , 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos termos dos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 148, DE 15 DE DEZEMBRO 2003
(Transformada na Lei nº 10.850, de 25 de março de 2004)
Atribui competências à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e fixa as diretrizes a
serem observadas na definição de normas para
implantação de programas especiais de
incentivo à adaptação de contratos anteriores à
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art.1º Compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na defesa do
interesse público no setor de saúde suplementar, a definição de ações para instituição de
programas especiais de incentivo à adaptação de contratos de planos privados de assistência à
saúde firmados até 2 de janeiro de 1999, com o objetivo de facilitar o acesso dos
consumidores vinculados a esses contratos a garantias e direitos definidos na Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art.2º As ações de incentivo de que trata esta Medida Provisória serão definidas
por normas específicas da ANS, considerando as seguintes diretrizes gerais:
I - revisão de contratos, procedendo-se às devidas alterações de cláusulas
contratuais em vigor, por meio de termos aditivos;
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II - viabilização de migração da relação contratual estabelecida para outro plano
da mesma operadora; e
III - definição de linhas gerais para execução de planos especiais de adaptação, de
implementação facultativa ou obrigatória, determinando forma, condições e exigências
específicas a serem observadas para carências, reajustes, variação de preço por faixa etária,
cobertura obrigatória, doenças e lesões pré-existentes, e outras condições contratuais previstas
na Lei nº 9.656, de 1998, bem como as rotinas de apresentação desses planos especiais, e as
variações de preço por índice de adesão e outras variáveis que poderão estar contidas nas
propostas oferecidas aos usuários.
§ 1º Para os planos coletivos empresariais, a ANS poderá prever a implementação
parcial ou gradativa da extensão de cobertura prevista nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656,
de 1998, bem como a alteração da data-base para reajustes.
§ 2º Para as operadoras de planos de assistência à saúde, cujo número de
beneficiários for inferior a dez mil e que não tenham em operação planos comercializados
após 2 de janeiro de 1999, a ANS poderá definir condições especiais de oferecimento aos
consumidores de alteração contratual para incorporação parcial das regras contidas na Lei nº
9.656, de 1998.
Art.3º Será garantido ao consumidor o caráter facultativo da adesão aos planos
especiais, ficando as operadoras obrigadas a manter em operação todos os contratos não
adaptados.
Parágrafo único.Nas hipóteses de infração a dispositivo contratual, as operadoras
permanecem sujeitas à fiscalização da ANS e à aplicação das penalidades previstas no art. 25
da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de dezembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Humberto Sergio Costa Lima

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
LEI Nº 10.850, DE 25 DE MARÇO DE 2004
Atribui competências à Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS e fixa as diretrizes a
serem observadas na definição de normas para
implantação de programas especiais de
incentivo à adaptação de contratos anteriores à
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 148, de
2003, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32,
combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º Compete à Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, na defesa do
interesse público no setor de saúde suplementar, a definição de ações para instituição de
programas especiais de incentivo à adaptação de contratos de planos privados de assistência à
saúde firmados até 2 de janeiro de 1999, com o objetivo de facilitar o acesso dos
consumidores vinculados a esses contratos a garantias e direitos definidos na Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art. 2º As ações de incentivo de que trata esta Lei serão definidas por normas
específicas da ANS, considerando as seguintes diretrizes gerais:
I - revisão de contratos, procedendo-se às devidas alterações de cláusulas
contratuais em vigor, por meio de termos aditivos;
II - viabilização de migração da relação contratual estabelecidapara outro plano da
mesma operadora; e
III - definição de linhas gerais para execução de planos especiais de adaptação, de
implementação facultativa ou obrigatória, determinando forma, condições e exigências
específicas a serem observadas para carências, reajustes, variação de preço por faixa etária,
cobertura obrigatória, doenças e lesões pré-existentes, e outras condições contratuais previstas
na Lei nº 9.656, de 1998, bem como as rotinas de apresentação desses planos especiais, e as
variações de preço por índice de adesão e outras variáveis que poderão estar contidas nas
propostas oferecidas aos usuários.
§ 1º Para os planos coletivos empresariais, a ANS poderá prever a implementação
parcial ou gradativa da extensão de cobertura prevista nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656,
de 1998, bem como a alteração da data-base para reajustes.
§ 2º Para as operadoras de planos de assistência à saúde, cujo número de
beneficiários for inferior a dez mil e que não tenham em operação planos comercializados
após 2 de janeiro de 1999, a ANS poderá definir condições especiais de oferecimento aos
consumidores de alteração contratual para incorporação parcial das regras contidas na Lei nº
9.656, de 1998.
Art. 3º Será garantido ao consumidor o caráter facultativo da adesão aos planos
especiais, ficando as operadoras obrigadas a manter em operação todos os contratos não
adaptados.
Parágrafo único. Nas hipóteses de infração a dispositivo contratual, as operadoras
permanecem sujeitas à fiscalização da ANS e à aplicação das penalidades previstas no art. 25
da Lei nº 9.656, de 1998.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 25 de março de 2004; 183º da Independência e 116º da
República
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso
Nacional, no exercício da Presidência
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RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Define os limites a serem observados para
adoção de variação de preço por faixa etária
nos planos privados de assistência à saúde
contratados a partir de 1º de janeiro de 2004.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
da competência a ela conferida pelo inciso II, do art. 10, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de
2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a", do anexo I, da Resolução - RDC n.º
95, de 30 de janeiro de 2002, considerando o disposto no art. 15, da Lei n.º 9656, de 3 de
junho de 1998 e no § 3º, do art. 15, da Lei n.º 10.741, publicada no DOU de 3 de outubro de
2003, em reunião realizada em 11 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos
privados de assistência à saúde firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá observar o
disposto nesta Resolução.
Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos;
IX - 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos;
X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.
Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser
fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o
valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior
à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.
Art 4º Para os planos já registrados na ANS, as alterações definidas nesta
Resolução deverão constar das Notas Técnicas de Registro de Produto - NTRP, a partir das
próximas atualizações anuais.
§1º As atualizações anuais devidas a partir da publicação desta Resolução até 31
de março de 2004 poderão ser apresentadas até 1º de abril de 2004.
§ 2º Até que seja feita a atualização da NTRP prevista neste artigo, deverão ser
informados à ANS os percentuais de variação adotados, e eventuais alterações, por meio do
aplicativo disponível na internet no endereço www.ans.gov.br, no prazo de 15 dias a contar do
primeiro contrato comercializado com a alteração.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2004.
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JANUARIO MONTONE
DIRETOR-PRESIDENTE

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N°64, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Dispõe sobre o Programa de Incentivo à
Adaptação de Contratos de que trata a Medida
Provisória n.º 148, de 15 de dezembro de
2003.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
da competência a ela conferida pelos arts. 3o e 10, inciso II, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro
de 2000, na forma prevista no art. 60, inciso II, alínea "a" da Resolução - RDC n.º 95, de 30
de janeiro de 2002, considerando o disposto na Medida Provisória n.º 148, de 15 de dezembro
de 2003, em reunião realizada em 19 de dezembro de 2003, adotou a seguinte Resolução
Normativa, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1.º Fica instituído, de acordo com o disposto na Medida Provisória n.º 148, de
15 de dezembro de 2003, o Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos, com a
finalidade de estimular a adequação dos contratos de planos de assistência à saúde firmados
até 2 janeiro de 1999, às regras operacionais e garantias instituídas pela Lei n.º 9.656, de 3 de
junho de 1998.
Art. 2.º O Programa de Incentivo consiste na apresentação, pelas operadoras de
planos de assistência à saúde, de propostas elaboradas na forma e prazos definidos nesta
Resolução, oferecendo a seus consumidores condições especiais de adaptação e migração de
contrato visando a alteração simultânea e em curto prazo de todos os contratos não alcançados
pela Lei n.º 9.656, de 1998.
§ 1º A adesão do consumidor às propostas apresentadas será de sua livre opção
sendo-lhe garantida, nos termos do art. 35 da Lei n.º 9.656, de 1998, a manutenção de seu
contrato nas condições em vigor.
§ 2º Estão excluídas da obrigatoriedade de apresentação do Programa de Incentivo
de que trata esta Resolução as autogestões patrocinadas e as operadoras de produtos
exclusivamente odontológicos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO-RDC Nº 18, DE 30 DE MARÇO DE 2000
Regulamenta o ressarcimento ao SUS, previsto
no art. 32 da Lei 9656/98, 03 de junho de
1998.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, no uso
das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 9º do regulamento aprovado pelo Decreto
nº. 3327, de 05 de Janeiro de 2000, em reunião realizada em 30 de Março de 2000, adotou a
seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor Presidente determino a sua
publicação.
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Art. 1º A administração dos procedimentos relativos ao ressarcimento previsto
pelo artigo 32 da Lei n° 9.656/98 de 03/06/98, será de competência da ANS e dos gestores do
Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta Resolução.
Parágrafo Único. Os gestores de que trata este artigo são o Ministério da Saúde, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estes últimos quando habilitados para a gestão
plena do sistema, conforme definido pelas normas do Ministério da Saúde.
Art. 2º Serão objeto do ressarcimento pelas operadoras definidas pelo Artigo 1º da
Lei n° 9.656/98, os atendimentos prestados no âmbito do SUS aos titulares e seus
dependentes, beneficiários de planos privados de assistência à saúde, previstos nos respectivos
contratos, abrangendo :
I - os realizados por unidades públicas de saúde;
II - os de urgência e emergência, realizados por estabelecimentos privados,
conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
Parágrafo Único. Nas unidades integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, que
tenham contratos diretos com operadora de planos privados de assistência à saúde,
prevalecerão as condições estabelecidas nesses contratos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO - RDC Nº 3, DE 20 DE JANEIRO DE 2000
Aprova normas de fornecimento de
informações para cadastros de beneficiários.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso III do art. 9º do Regulamento aprovado pelo Decreto
nº 3.327, de 5 de janeiro de 2000, em reunião realizada em 20 de janeiro de 2000; e
considerando o ressarcimento ao Sistema Único de Saúde referente aos
atendimentos prestados a usuários de planos privados de assistência à saúde, previsto no
artigo 32 da Lei n º 9.656, de 3 de junho de 1998;
considerando que a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na forma da
Lei n º 9.656/98, alterada pela MP.1.976-21, de 10.12.99, sucede a competência do Ministério
da Saúde para fins de implantação dos procedimentos de ressarcimento ao SUS, assumindo,
em conseqüência, o andamento de todos os procedimentos iniciados durante a vigência das
Portarias SAS/MS n º 271/99, 506/99 e 560/99, adota a seguinte Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:
Art.1º Os dados cadastrais dos beneficiários das operadoras de planos privados de
assistência à saúde, de que tratam os artigos 20 e 32 da Lei 9.656/98, deverão ser fornecidos à
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de acordo com o disposto nesta Resolução.
Parágrafo único. O fornecimento dos dados cadastrais de beneficiários deve ser
feito unicamente através de arquivo magnético, transmitido ao Departamento de Informática
do SUS-DATASUS-MS, através de seu BBS.
Art.2º Os dados de que trata o art. 1º serão os seguintes:
a)nome completo do beneficiário;
b)data de nascimento;
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c)sexo;
d)endereço: logradouro e Código de Endereçamento Postal;
e)município de residência;
f)unidade da Federação;
g)data de adesão ao plano;
h)número ou código de identificação do beneficiário no plano;
i)complementos do endereço, quando for o caso;
j)nome da mãe do beneficiário;
k)número do Cartão Nacional de Saúde, quando disponível;
l)CPF;
m)número de registro do plano no Ministério da Saúde ou na ANS, conforme o
caso.
Parágrafo único. O fornecimento dos dados, constantes dos incisos de "a" a "h"
deste artigo, é obrigatório e a falta de um deles ensejará a rejeição do cadastro, que será
considerado não fornecido.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO CONSU N.º 13, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a cobertura do atendimento nos
casos de urgência e emergência.
O Presidente do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, instituído pela Lei n.º
9.656, de 03 de junho de 1998, no uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo
com a competência normativa que lhe foi conferida para dispor sobre regulamentação do
regime de contratação e prestação de serviços de saúde suplementar e,
RESOLVE:
Art. 1° A cobertura dos procedimentos de emergência e urgência de que trata o
art.35D, da Lei n° 9.656/98, que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente, incluindo os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no
processo gestacional, deverá reger-se pela garantia da atenção e atuação no sentido da
preservação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, de acordo com a segmentação de
cobertura a qual o contrato esteja adscrito.
Art. 2° O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência,
limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento.
Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de
urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar,
ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a
cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de
internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora.
Art. 3° Os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos
atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do
paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções.
§1o No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de
emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

371

igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo,
portanto, cobertura para internação.
§2o No plano ou seguro do segmento hospitalar, o atendimento de urgência
decorrente de acidente pessoal, será garantido, sem restrições, após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da vigência do contrato.
§3o Nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do
plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis, não haverá a
obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.
Art. 4° Os contratos de plano hospitalar, com ou sem cobertura obstétrica, deverão
garantir os atendimentos de urgência e emergência quando se referirem ao processo
gestacional.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de assistência médica hospitalar
decorrente da condição gestacional de pacientes com plano hospitalar sem cobertura
obstétrica ou com cobertura obstétrica – porém ainda cumprindo período de carência – a
operadora estará obrigada a cobrir o atendimento prestado nas mesmas condições previstas no
art. 2° para o plano ambulatorial
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 582, DE 2007
(Da Sra. Alice Portugal)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama
por planos e seguros privados de assistência à saúde nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2934/2004.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º – Cabe as operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do
art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, por meio de sua rede de
unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de
mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de
tratamento de câncer.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto tem por objetivo a obrigatoriedade da cirurgia
plástica reparadora da mama por planos e seguros privados de assistência
à saúde nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
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Foi apresentado inicialmente pela ex-deputada Jandira Feghali e,
em homenagem a esta brilhante parlamentar e à importância e alcance
social de sua proposição, submetemo-lo novamente à apreciação do
Congresso Nacional na esperança de vê-lo aprovado.
A obrigatoriedade da realização desse tipo de cirurgia visa corrigir
uma falha na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que permite que
planos e seguros privados de saúde não realizem este tipo de
procedimento nas milhares de mulheres que pagam seus planos de saúde
e na hora que precisam utilizar os seus serviços vêem desamparadas pela
legislação.
O governo e os órgão públicos já são obrigados por lei a realizar
este tipo de procesimento, dessa forma temos o dever de garantir o
mesmo direitos para as mulheres que optaram por pagar e utilizar os
serviços de planos e seguros privados de saúde.
Ressalto que essa iniciativa procura reparar uma omissão do
modelo assistêncial brasileiro. Gostaria de ressaltar a importância deste
projeto pelo papel social que cumpre, pelo alívio ao sofrimento de quem
sofreu ou sofrerá um processo de mastectomia.
Pelos motivos acima expostos, levamos a apreciação dos nobres
pares a presente proposta.
Sala das Sessões, em 27 de março de 2007.
Alice Portugal
Deputada Federal - PCdoB/BA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
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§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de Agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º. 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
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de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
.......................................................................................................................................................
Art. 6º. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente
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PROJETO DE LEI N.º 756, DE 2007
(Da Sra. Solange Almeida)
Altera a lei 9656 que dispõe sobre os Serviços Privados de Assistência à
Saúde e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 inciso I da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescido da letra c:
“Art. 12 ................................................................................
.............................................................................................
I – quando incluir atendimento ambulatorial:
c) reembolso, em todos os tipos de plano ou seguro, nos limites das
obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular ou
dependente, com medicamentos prescritos pelo médico assistente.
Art. 2º Esta lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta dias)
de sua publicação oficial.
JUSTIFICAÇÃO
O ressarcimento das despesas realizadas com a compra de
medicamentos prescritos pelo médico durante atendimento ambulatorial, além de
proporcionar ao paciente o acesso imediato aos medicamentos para o início e
continuidade do tratamento adequado, diminuirá os custos do plano privado de
assistência à saúde com o segurado, pois propiciará a diminuição dos casos de
internação.
O tratamento das causas da doença, a partir do momento em que é
diagnosticada pelo médico no atendimento ambulatorial, em sua quase totalidade,
previne o agravamento do caso, proporciona ao paciente de forma imediata uma
melhora sensível dos sintomas e estatisticamente diminui os casos de internação, no
qual os planos de saúde já são obrigados a fornecer os medicamentos necessários
ao tratamento do segurado.
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Desta forma, entendemos ser imprescindível que as operadoras de
planos ou seguros de saúde absorvam este procedimento para, inclusive, reduzir
seus custos futuros, através da redução dos casos de internação.
Considerando a relevância do acesso aos medicamentos, estamos
propondo a obrigatoriedade de os planos de saúde incluírem esta cobertura no
plano-referência, ou seja, no elenco mínimo e padrão dos serviços ofertados.
Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres Colegas para a
aprovação de nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2007.

Deputada Solange Almeida
PMDB/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
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a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
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§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos privados de assistência à saúde e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
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III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
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d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
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"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
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ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
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b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
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..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
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condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
.........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ..........................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
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§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
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§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
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"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
.........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
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§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
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§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
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§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
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privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

393

III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
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"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º Os arts. 3o , 5o , 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
........................................................................................................................................
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

395

PROJETO DE LEI N.º 1.942, DE 2007
(Do Sr. Beto Faro)
Altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Acrescente-se à Lei nº. 9.656, de 1998, o seguinte
art. 11-A:
“Art. 11-A. É vedada a estipulação contratual de prazos de
carência, salvo o disposto no art. 11, relativo às doenças e lesões preexistentes.”
Art. 2º Suprima-se da Lei nº. 9.656, de 1998, o inciso V, do
art. 12.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Deputado beto faro
JUSTIFICAÇÃO
A existência de uma norma jurídica que ordene e discipline
as atividades das operadoras de planos de saúde, bem como a sua relação com os
beneficiários, foi medida de grande alcance social e democrático.
De fato, até a entrada em vigor da Lei nº 9.656, de 1998,
imperava nesse setor a lei da selva. Os contratos oferecidos aos usuários de
planos de saúde continham cláusulas de difícil compreensão para o leigo, eram
recheados de termos técnicos e de dispositivos capciosos que, ao final, tinham
como função negar ao adquirente aquilo que ele acreditava ter comprado: direito
a atenção digna e eficaz para seus problemas de saúde.
A entrada em vigor do citado diploma jurídico representou
um grande passo para o estabelecimento de regras claras e estáveis e de um
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processo de expulsão do mercado das empresas não confiáveis e sem capacidade
para honrar seus compromissos.
Isso, entretanto, não significa que a legislação não necessite
de aperfeiçoamentos e de revisões periódicas.
Assim, em nosso entendimento, um dos pontos que merecem
uma reavaliação por parte do Congresso Nacional é a referente ao
estabelecimento de prazos de carência.
Nada nos parece mais injusto e sem razão. Ninguém adoece
por que quer e, se adoece, deve ter o seu direito assegurado para receber uma
atenção condigna e ter acesso aos exames, procedimentos e tratamentos
exigidos.
Estabelecer prazos de carência nos parece uma medida que
ignora a imprevisibilidade da doença e que apenas serve para a acumulação de
lucros em detrimento da obrigação contratual de fornecer atendimento.
Desse modo, nesta proposição, tenciona-se excluir toda e
qualquer possibilidade para estipulação de prazos de carência, salvo a já
constante do texto legal relativa às doenças e lesões preexistentes.
Nossa intenção é de resguardar, nesse caso, o direito da
empresa operadora de planos no sentido de não ser alvo de pessoas
inescrupulosas que, sabendo-se doentes, contratem um plano apenas para
usufruir do direito ao atendimento por apenas alguns meses, até que realize a sua
cirurgia ou tratamento. Essa prática poderia causar grandes prejuízos às
empresas e inviabilizá-las economicamente.
Cremos que essa modificação na lei em vigor ensejará uma
maior equanimidade nas relações entre operadoras e beneficiários de planos de
saúde e, por isso, esperamos o apoio de nossos Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 04 de Setembro de 2007

Deputado BETO FARO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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.......................................................................................................................................................
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de
contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de vigência
do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
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emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde".
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional".
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de Agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do
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cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes
definições:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
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§1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS. " (NR)
"Art. 9º. 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
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Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I -......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
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b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
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de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde."(NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
.......................................................................................................................................................
Art. 6º. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12, o parágrafo
único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art. 4º da Lei nº
9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente
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PROJETO DE LEI N.º 2.901, DE 2008
(Do Sr. Arnon Bezerra)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de saúde, a fim de proibir período de carência para
exames pré-natal e partos.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Este projeto tem por objetivo alterar a Lei 9.656 de 1998, que dispõe
sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, a fim de adequar a
legislação às necessidades das mulheres brasileiras.

Art. 2º O Art. 12, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 9.656/98, passa a vigorar com
seguinte redação:

“Art.12..................................................................................
V – quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de 154 dias para partos a termo de
mulheres maiores de 16 anos.”

Art. 3º O Art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98, passa a vigorar acrescido da
seguinte alínea “d”:
“Art.12..................................................................................
V – quando fixar períodos de carência:
.............................................................................................
d) prazo máximo de 62 dias para partos pré-termo, para
partos de menores de 16 anos ou de mulheres com
deficiência física e/ou mental.”

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A Lei nº 9.656, de 1998, constituiu grande avanço para o estabelecimento de
regras claras e estáveis para as atividades das empresas operadoras de planos de
saúde. Entretanto, ainda há pontos que merecem aperfeiçoamento por parte do
Congresso Nacional. Dentre eles, o mais notório é o referente ao estabelecimento
de prazos de carência para que gestantes ingressem nos planos de saúde.
O interesse econômico não pode ser o único critério para definir prazos legais
de carência. O pré-natal é uma assistência imprescindível à mulher, fundamental
para diagnosticar doenças preexistentes e para garantir a saúde do bebê. Como a
maioria dos partos ocorre em torno de 38 semanas (266 dias), o prazo de carência
de 300 dias inviabiliza qualquer pretensão da gestante em ingressar num plano de
saúde a fim de garantir melhores condições para o nascimento de seu filho. Isso
sem contar que uma gravidez inesperada pode demorar até 16 semanas para ser
detectada. Logo no momento em que mais precisa, a mulher brasileira não pode
contar com os planos de saúde. Ainda há os casos das chamadas gestações de
risco, as quais correspondem a quase 10% do total e demandam mais assistência e,
evidentemente, custos muito maiores a fim de que as condições de risco sejam
minimizadas.
Por isso, urge a necessidade de diminuir os prazos de carência a fim de
atender as necessidades de saúde da mulher brasileira. O prazo de 154 dias leva
em consideração que a mulher, mesmo levando 16 semanas para perceber a
gravidez, pode tranqüilamente ingressar em um plano de saúde para fazer seu parto
ou, se detectar no início, pode ter coberto todo o seu pré-natal. Como a lei é omissa
em relação aos partos pré-termo, o que pode gerar uma interpretação tanto a favor
como contra a paciente, considerou-se oportuno incluir o prazo máximo de carência
de 62 dias para esses casos a fim de garantir também o atendimento aos bebês
prematuros, bem como assegurar que partos de menores de 16 anos ou de
mulheres com deficiência física e/ou mental, que naturalmente configuram potenciais
partos de risco, estejam cobertos nesse período mínimo de carência.
Apesar de a mensalidade média de um plano de saúde demorar mais de 20
meses para cobrir todas as despesas com exames pré-natal e parto, não se pode ter
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em vista apenas esse critério econômico para a prestação de serviços de saúde que
são concessões do Estado a terceiros. Embora haja a preocupação em resguardar a
salutabilidade das empresas operadoras de planos de saúde, no sentido de
preservá-las de pessoas inescrupulosas que utilizem seus serviços por curto período
de tempo apenas para atender necessidades preexistentes, acredita-se que a
gestação é um período fundamental para a mulher e também uma excelente
oportunidade para as empresas fidelizarem-na como cliente permanente.
É no sentido de atender as necessidades das mulheres e mães brasileiras,
sem inviabilizar economicamente as operadoras dos planos de saúde, que solicito o
apoio de todos nossos ilustres pares para a aprovação deste importante projeto de
lei.
Sala das Sessões, em 27 de fevereiro de 2008.
Deputado ARNON BEZERRA
PTB/CE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assitencial e
do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no art.
10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
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c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnostica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
I - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
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Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
* Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA No 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1o 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
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§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
...............
§ 1o São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2o
do art. 1o.
§ 2o A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
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"Art. 9o 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 § 1o do art. 1o 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.
§ 1o O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2o A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3o A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4o A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
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contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações
previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
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respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
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VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
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III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1o do art. 1o desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1o Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2o Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3o Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4o Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5o Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
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os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6o O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o.
§ 7o As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1o 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 § 1o do art. 1o desta Lei.
§ 2o 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 21. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ..........................................................................................................
§ 1o A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2o As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1o As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945.
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§ 2o Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3o À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1o deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4o A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5o A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1o deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6o O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1o O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3o No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4o O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
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§ 5o A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1o A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2o Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3o A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1o, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1o, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4o Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5o A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6o Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei no 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
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"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6o do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1o O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2o O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3o A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
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§ 4o O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2o, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5o Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6o Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7o Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8o O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9o A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1o a 7o deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1o O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2o Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3o O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2o, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
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§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1o O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7o A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2o deste artigo.
§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
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§ 1o Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2o Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3o A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5o A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6o Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
contratados até 1o de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7o Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8o A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
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privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1o O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2o Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3o O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4o O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5o O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6o As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7o O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6o do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
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III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1o Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3o O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
as disposições da Lei no 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
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"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei no 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2o Os arts. 3o, 5o, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1o a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
Art. 3o O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei no
9.656, de 1998.
Art. 4o A Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4o ............................................................................................................
..........................................................................................................................
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda;
..........................................................................................................................
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 no 8.884, de 11 de junho de 1994;
..........................................................................................................................
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a
requerer a falência ou insolvência civil das operadores de planos privados de
assistência à saúde;
XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados
de assistência à saúde das operadoras;
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..........................................................................................................................
XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de
ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus
cumprimentos;
XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal,
do liquidante e do responsável pela alienação de carteira.
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e
fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) direção fiscal ou técnica;
d) liquidação extrajudicial;
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
f) normas de aplicação de penalidades;
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos
comercializados ou disponibilizados;
XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e
outras relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos
de assistência à saúde.
§ 1o A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível
com multa diária de R$ 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.
..............................................................................................................." (NR)
"Art. 10. ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1o A Diretoria reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três diretores,
dentre eles o Diretor-Presidente ou seu substituto legal, e deliberará com, no
mínimo, três votos coincidentes.
§ 2o Dos atos praticados pelos Diretores caberá recurso à Diretoria
Colegiada como última instância administrativa.
.............................................................................................................." (NR)
Art. 13. .............................................................................................................
..........................................................................................................................
IV - ...................................................................................................................
..........................................................................................................................
p) Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização;
q) Associação Médica Brasileira;
V - ...................................................................................................................
a) do segmento de autogestão de assistência à saúde;
b) das empresas de medicina de grupo;
c) das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar;
d) das empresas de odontologia de grupo;
e) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde
suplementar;
VI - por dois representantes de entidades a seguir indicadas:
a) de defesa do consumidor;
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b) de associações de consumidores de planos privados de assistência à
saúde;
c) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais.
..........................................................................................................................
§ 2o As entidades de que tratam as alíneas dos incisos V e VI escolherão
entre si, dentro de cada categoria, os seus representantes e respectivos
suplentes na Câmara de Saúde Suplementar." (NR)
"Art. 20. ..........................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 6o As operadoras de planos privados de assistência à saúde que se
enquadram nos segmentos de autogestão por departamento de recursos
humanos, ou de filantropia, ou que tenham número de usuários inferior a
vinte mil, ou que despendem, em sua rede própria, mais de sessenta por
cento do custo assistencial relativo aos gastos em serviços hospitalares
referentes a seus Planos Privados de Assistência à Saúde e que prestam ao
menos trinta por cento de sua atividade ao Sistema Único de Saúde - SUS,
farão jus a um desconto de trinta por cento sobre o montante calculado na
forma do inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 7o As operadoras de planos privados de assistência à saúde que
comercializam exclusivamente planos odontológicos farão jus a um
desconto de cinqüenta por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, conforme dispuser a ANS.
§ 8o As operadoras com número de usuários inferior a vinte mil poderão
optar pelo recolhimento em parcela única no mês de março, fazendo jus a
um desconto de cinco por cento sobre o montante calculado na forma do
inciso I deste artigo, além dos descontos previstos nos §§ 6o e 7o, conforme
dispuser a ANS.
§ 9o Os valores constantes do Anexo III desta Lei ficam reduzidos em
cinqüenta por cento, no caso das empresas com número de usuários inferior
a vinte mil.
§ 10. Para fins do disposto no inciso II deste artigo, os casos de alteração de
dados referentes a produtos ou a operadoras, até edição da norma
correspondente aos seus registros definitivos, conforme o disposto na Lei no
9.656, de 1998, ficam isentos da respectiva Taxa de Saúde Suplementar.
§ 11. Para fins do disposto no inciso I deste artigo, nos casos de alienação
compulsória de carteira, as operadoras de planos privados de assistência à
saúde adquirentes ficam isentas de pagamento da respectiva Taxa de Saúde
Suplementar, relativa aos beneficiários integrantes daquela carteira, pelo
prazo de cinco anos." (NR)
"Art. 21.............................................................................................................
..........................................................................................................................
§ 1o Os débitos relativos à Taxa de Saúde Suplementar poderão ser
parcelados, a juízo da ANS, de acordo com os critérios fixados na legislação
tributária.
§ 2o Além dos acréscimos previstos nos incisos I e II deste artigo, o não
recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar implicará a perda dos
descontos previstos nesta Lei." (NR)
"Art. 33. A ANS designará pessoa física de comprovada capacidade e
experiência, reconhecida idoneidade moral e registro em conselho de
fiscalização de profissões regulamentadas, para exercer o encargo de diretor
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fiscal, de diretor técnico ou de liquidante de operadora de planos privados
de assistência à saúde.
§ 1o A remuneração do diretor técnico, do diretor fiscal ou do liquidante
deverá ser suportada pela operadora ou pela massa.
§ 2o Se a operadora ou a massa não dispuserem de recursos para custear a
remuneração de que trata este artigo, a ANS poderá, excepcionalmente,
promover este pagamento, em valor equivalente à do cargo em comissão de
Gerência Executiva, nível III, símbolo CGE-III, ressarcindo-se dos valores
despendidos com juros e correção monetária junto à operadora ou à massa,
conforme o caso." (NR)
Art. 5o O § 3o do art. 1o da Lei no 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 3o Caberá, exclusivamente, ao Conselho de Saúde Suplementar CONSU, nos termos da Lei no 9.656, de 1998, e à ANS, nos termos da Lei
no 9.961, de 2000, disciplinar o seguro de que trata este artigo quanto às
matérias previstas nos incisos I e IV do art. 35-A da referida Lei no 9.656,
de 1998, e no art. 4o da Lei no 9.961, de 2000, bem como quanto à
autorização de funcionamento e à operação das sociedades seguradoras
especializadas." (NR)
Art. 6o Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Ficam revogados os arts. 2o a 7o, o inciso VIII do art. 10, o § 3o do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3o do art.
4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente
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Artigo 35N
Parágrafo
Inciso
TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

Alínea

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao artigo 35-N e §1º do Projeto, a seguinte redação:
“Artigo 35-N As Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde
ficam obrigadas a emitir semestralmente relatórios completos, na forma do disposto
no §1º deste artigo, dos pagamentos ou reembolsos previstos no artigo 1º, inciso I,
desta Lei, em favor dos prestadores de serviços de saúde, integrantes de sua rede
credenciada ou referenciada.
§1º O relatório a que se refere o “caput” deve discriminar, referente ao período de
apuração previsto neste artigo, o seguinte:
I – O valor cobrado pelo prestador;
II – O valor efetivamente pago pela Operadora;
III – A justificativa do resultado das eventuais diferenças entre valores de que tratam
os incisos I e II deste Parágrafo.”
JUSTIFICATIVA
Apesar da boa intenção do autor do Projeto de Lei nº 3058, de 2004, a realidade é
que, no setor de operação de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde,
são praticados, anualmente, mais de 400 milhões de procedimentos médicos –
ambulatoriais e hospitalares, realizados pela rede credenciada e referenciada das
mencionadas operadoras.
Se aprovado o Projeto, tal qual foi proposto, ou seja, o fornecimento de um relatório
completo, com os dados ali indicados, a cada pagamento de fatura do prestador, o
custo burocrático disso seria inimaginável, com impacto direto nos preços dos
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde, em detrimento do consumidor.
Portanto, mantendo o princípio do fornecimento do relatório pretendido pelo autor do
Projeto, modifica-se a sua periodicidade e sintetizando-se os dados exigidos.
PROJETO DE LEI N. º 4.469, de 2001
“Altera a lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos de
seguros privados de assistência à saúde”, instituindo o credenciamento
universal de profissionais de saúde”.
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao parágrafo único, do art. 17, da Lei n.º 9.656, de 1998, referenciado no
art. 1º do presente Projeto de Lei, a seguinte redação:
Art. 17 ....................................................................................................................
................................................................................................................................
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Parágrafo único. O credenciamento a que se refere o caput do presente artigo
estará sujeito à aceitação, pelo credenciado, das normas usualmente aplicadas pela
operadora.
JUSTIFICATIVA
A presente emenda busca resgatar o princípio da razoabilidade quanto ao mérito da
matéria.
Numa relação, regida pelo direito privado, é indispensável o estabelecimento de
condições de aceitação mútua dos agentes interessados.
Não é razoável se impor uma “camisa de força” numa questão que requer, antes de
mais nada, uma situação de confiabilidade entre as partes.

A experiência demonstra que toda lei que busca oferecer condições privilegiadas
para uma das partes, torna-se, antes de mais nada, um empecilho e frustra os
objetivos a que se propõe.
Daí porque propomos a presente emenda, buscando a razoabilidade e por isso
mesmo a exeqüibilidade da lei.
Sala da Comissão, em 14 de outubro de 2003.

Deputado MAX ROSENMANN
I - RELATÓRIO
A proposição em epígrafe, de autoria do ilustre Deputado
HENRIQUE FONTANA, visa a inserir os procedimentos preventivos no rol dos
serviços a serem oferecidos pelas empresas de planos de saúde.
Para tanto, propõe a inclusão da expressão “procedimentos
preventivos” no caput do art. 10, que define a abrangência do plano-referência, ou
seja, um dos contratos que devem obrigatoriamente ser oferecidos por todas as
empresas e que inclui assistência ambulatorial, hospitalar, a partos e demais
situações relacionadas na Classificação Estatística Internacional de Doença e
Problemas Relacionados com a Saúde.
Propõe, igualmente, a modificação das alíneas a e b do inciso
I, art. 12, com o mesmo objetivo: inclusão dos procedimentos preventivos no rol dos
serviços a serem oferecidos aos contratantes de planos exclusivamente
ambulatoriais.

empresas

Justificando sua iniciativa, o insigne Autor alega que algumas
estariam se recusando a cobrir procedimentos preventivos,
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reconhecidamente
patologias.

importantes

para

a detecção precoce de

determinadas

Apensados à proposição destacada, encontram-se os
seguintes Projetos que tratam de alterações à Lei nº. 9.656, de 1998, ou de temas
relacionados a planos de saúde. São eles os seguintes:
1º) Projeto de Lei nº. 4.078, de 2001, que “altera o art. 12 da
Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde", cujo autor é o mesmo Parlamentar da proposição principal,
visa a alterar o art. 12 da Lei dos Planos de Saúde, mais especificamente os
dispositivos relacionados à chamada segmentação da assistência. Para tanto, o
Projeto funde as segmentações de assistência ambulatorial e hospitalar num único
inciso e revoga o inciso II, que trata da segmentação hospitalar. Justificando sua
iniciativa, o nobre Autor da matéria alega que a segmentação do mercado é
potencialmente prejudicial à saúde do usuário e anti-econômica.
2º) Projeto de Lei nº. 4.367, de 2001, de autoria do eminente
Deputado RONALDO VASCONCELLOS, que “acrescenta parágrafo ao art. 17 da
Lei nº. 9.656, de 03 de junho de 1998, obrigando às unidades de saúde, laboratórios
e serviços assemelhados contratados ou credenciados de planos privados de
assistência à saúde a prestarem atendimento de urgência ou emergência, sem
qualquer restrição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da operadora de
planos de saúde”. Seu objetivo é o de tornar obrigatório o atendimento médico em
situações de urgência e emergência por parte dos estabelecimentos hospitalares ou
assemelhados, contratados ou credenciados de plano privado de assistência à
saúde, mesmo em caso de inadimplência da operadora. O Autor da matéria alega
que a legislação vigente não é suficiente para proteger a saúde dos usuários de
planos privados de assistência à saúde, os quais ficam sem garantia legal de
atendimento em situações de urgência, quando há inadimplência das operadoras.
3º) Projeto de Lei nº. 4.469, de 2001, de autoria do nobre
Deputado HENRIQUE FONTANA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos seguros privados de assistência à saúde", instituindo o
credenciamento universal de profissionais de saúde”. A proposição pretende alterar
a Lei dos Planos de Saúde visando a instituir o credenciamento universal de
profissionais de saúde. Foi apreciada anteriormente pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, com Parecer pela aprovação.
4º) Projeto de Lei nº. 4.570, de 2001, da lavra do ínclito
Deputado Dr. HÉLIO, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, concedendo
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direitos aos aposentados e pensionistas”. A proposição objetiva a redução de dez
para cinco anos no prazo previsto no parágrafo único do art. 15, para que
aposentados e pensionistas gozem da isenção de variação nas contraprestações em
função da idade.
5º) Projeto de Lei nº. 4.844, de 2001, de autoria do preclaro
Deputado EDUARDO CAMPOS, que “altera dispositivos da Lei nº. 9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde”.
O Projeto propõe sejam alterados dez dispositivos do texto em vigor, a maior parte
deles refere-se a minudências do texto em vigor, excluindo expressões, modificando
prazos de carência, alterando os dispositivos relativos a aposentados e funcionários
demitidos e estabelecendo a livre escolha de profissionais de saúde.
6º) Projeto de Lei nº. 7.267, de 2002, que “adiciona-se
dispositivo à Lei n.º. 9.656, de 3 de junho de 1998, e dá outras providências”, de
autoria do insigne Deputado JOSÉ CARLOS COUTINHO. Tem como fulcro a
inclusão de procedimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia no
rol dos serviços definidos no art. 12.
7º) Projeto de Lei nº. 7.389, de 2002, de iniciativa do notável
Deputado NEUTON LIMA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, para
dispor sobre a obrigatoriedade de os planos e seguros privados incluírem
atendimento psicológico nos planos ou seguros-referência”.
8º) Projeto de Lei nº. 71, de 2003, que “dispõe sobre o
reembolso, ao Poder Público, de valores correspondentes a seguro-saúde e outras
modalidades de medicina de grupo referentes a beneficiários atendidos,
gratuitamente, na rede pública e no setor privado conveniado ou contratado”, de
autoria do conspícuo Deputado ARLINDO CHINAGLIA. Visa a instituir uma série de
procedimentos para que se efetue o ressarcimento das operadoras de saúde ao
Sistema Único de Saúde — SUS, quando seus beneficiários forem atendidos nas
unidades do sistema público de assistência sanitária.
9º) Projeto de Lei nº. 156, de 2003, que “acrescenta dispositivo
à Lei nº. 9.656, de 03 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde””, cujo autor é o emérito Deputado INOCÊNCIO DE
OLIVEIRA. Pela proposta, seria adicionado um novo dispositivo que abriria a
possibilidade de escolha do profissional por parte do beneficiário ou dependente,
desde que tal profissional seja legalmente habilitado e que aceite remuneração
equivalente ao valor praticado pelo plano ou seguro.
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10º) Projeto de Lei nº. 311, de 2003, da lavra do consagrado
Deputado CARLOS NADER, que “altera a alínea "f" do inciso II, do Art. 12 da Lei nº.
9.656, de 3 de julho de 1998, e dá outras providências”. Pretende permitir, além do
acompanhamento aos menores de dezoito anos, já previsto no texto, o mesmo
procedimento em relação a idosos com mais de sessenta e cinco anos
11º) Projeto de Lei nº. 1.349, de 2003, da lavra do eminente
Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, que “dispõe sobre o ressarcimento à
rede pública de saúde pelos planos e seguros de saúde privados”. O Projeto limitase a estabelecer o ressarcimento do setor público – já previsto na legislação em
vigor – pelas operadoras, por conta de eventuais atendimentos prestados a seus
beneficiários ou dependentes.
12º) Projeto de Lei nº. 1.603, de 2003, de autoria do notável
Deputado MARIO HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências”. Sua intenção é de restringir o descredenciamento de entidades
hospitalares e profissionais de saúde e de proibir a recusa de credenciamento caso
os profissionais estejam aptos a praticar suas respectivas profissões.
13º) Projeto de Lei nº. 1.777, de 2003, que “dispõe sobre a
proibição das empresas que gerenciam planos de saúde e afins solicitar de seus
associados documentos de uso pessoal que não fazem prova de identidade e dá
outras providências”, de iniciativa do digno Deputado ANDRÉ LUIZ. Dispondo que
seria proibido às empresas operadoras de planos de saúde e afins solicitar de seus
associados documentos de uso pessoal, que não façam prova de identidade.
14º) Projeto de Lei nº. 2.474, de 2003, de autoria do insigne
Deputado JOAQUIM FRANCISCO, que “estabelece o direito ao usufruto de planos
de saúde pelo período correspondente ao período de carência efetivamente paga”.
Estabelece que o usuári9o que, após contribuir durante todo o período de carência
correspondente a seu plano, por algum motivo deixe de fazê-lo, terá direito ao
usufruto de todos os benefícios previstos em seu contrato, pelo mesmo prazo de
carência paga, a contar da última mensalidade efetuada.
15º) Projeto de Lei nº. 2.934, de 2004, que “altera a Lei nº.
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, e dá outras providências”, derivado da Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de investigar denúncias de irregularidade na prestação
de serviços por empresas e instituições privadas de Planos de Saúde”. A proposição
altera diversos dispositivos da norma jurídica em questão, tais como: inclui como
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benefício do plano de saúde a assistência farmacêutica, a cobertura de internação
em hospital-dia e internação domiciliar, cirurgia plástica reparadora para acidentes
pessoais e reconstrução da mama; cria o instituto da mobilidade para garantir ao
usuário o direito a mudança de plano; proíbe a cobrança de caução e estabelece
requisitos para a elaboração de contratos.
16º) Projeto de Lei nº. 3.058, de 2004, cujo autor é o brilhante
Deputado MARIO HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências”. Seu objetivo é obrigar as operadoras de planos de saúde a emitir
relatório discriminando o valor cobrado pelo prestador, o reconhecido pela
operadora, os valores glosados, os tributos e outros descontos.
17º) Projeto de Lei nº. 3.940, de 2004, que “altera a Lei nº.
9.656, de 3 de junho de 1998 e dá outras providências”, de iniciativa do conceituado
Deputado Dr. PINOTTI. Estabelece normas para o funcionamento das empresas
operadoras de plano de saúde e o relacionamento entre operadoras, prestadores de
serviços e usuários.
18º) Projeto de Lei nº. 4.075, de 2004, de autoria do preclaro
Deputado MARIO HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998,
que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências”. Proíbe o condicionamento do credenciamento, referenciamento e
cooperativismo de profissionais e entidades de saúde a critérios econômicos
próprios ou alheios, por parte das operadoras de planos de saúde.
19º) Projeto de Lei nº. 4.632, de 2004, de autoria do célebre
Deputado JAMIL MURAD, que “altera o art. 25 da Lei nº. 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos de seguro privados de assistência de saúde”.
Propõe que a empresa operadora de plano de saúde, quando autuada pela ANS,
somente poderá interpor recurso administrativo mediante prévio depósito do valor da
multa pecuniária.
20º) Projeto de Lei nº. 6.510, de 2006, de autoria do
conceituado Deputado RICARTE DE FREITAS, que “altera a Lei n° 9.656, de 03 de
junho de 1998, e dá outras providências”, estabelecendo a compensação de carteira
dos planos de saúde para garantir em termos financeiros as despesas do usuário.
21º) Projeto de Lei nº. 7.600, de 2006, de autoria do
consagrado Deputado DR. PINOTTI, que “altera a Lei n° 9.656, de 03 de junho de
1998, e dá outras providências”, propondo uma série de medidas, tais como:
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vedação de caução, serviço ininterrupto de atendimento para autorizações,
transferência de contratos, contratualização e adoção da TUNEP para remuneração
de prestadores.
22º) Projeto de Lei nº. 582, de 2007, de autoria da brilhante
Deputada ALICE PORTUGAL, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia
plástica reparadora da mama por planos e seguros privados de assistência à saúde
nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer”.
23º) Projeto de Lei nº. 756, de 2007, de autoria da eminente
Deputada SOLANGE ALMEIDA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 03 de junho de 1998,
que dispõe sobre os Serviços Privados de Assistência à Saúde e dá outras
providências”, propondo o ressarcimento de despesas com medicamentos nos
planos que prevejam atendimentos ambulatoriais.
24º) Projeto de Lei nº 1.942, de 2007, de autoria do ilustre
Deputado BETO FARO, que “altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados”, proibindo a estipulação de prazo de carência para
contratação de Planos de Saúde, ressalvando os dispositivos relativos às doenças e
lesões preexistentes
25º) Projeto de Lei nº 2.901, de 2008, de autoria do ilustre
Deputado ARNON BEZERRA, que “altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de saúde, a fim de proibir período de carência para
exames pré-natal e partos.

A proposição é de competência de Plenário e neste Órgão
Técnico deve ser apreciada quanto ao mérito. A douta Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania deverá, posteriormente, manifestar-se em relação à
constitucionalidade, conforme previsto no art. 54 do Regimento Interno.
Por tratar-se de matéria de competência do Plenário, não foi
aberto prazo para apresentação de Emendas.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
A questão dos planos de saúde tem sido ao longo do tempo
uma das que mais sensibilizam e mobilizam o Parlamento Brasileiro. Há cerca de 20
anos foi apresentada aqui, nesta Casa, a primeira proposição com vistas a
regulamentar o setor e objetivava a tratar a relação entre as empresas de planos de
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saúde e os prestadores, propugnando a adoção da Tabela da AMB como base para
a remuneração dos médicos.
Na década de 90, com a expansão do setor e a criação de
numerosas empresas, oferecendo uma multiplicidade de produtos e, também, como
conseqüência, com o expressivo crescimento de contenciosos entre empresas e
consumidores, cresce, em igual proporção, a quantidade de Projetos apresentados.
Em 1998, após uma longa tramitação e muitas negociações é
aprovada a Lei nº. 9.656, que, por força de acordo estabelecido no Senado Federal
com o então Ministro da Saúde José Serra, foi aprovado sem grandes modificações
no texto oriundo da Câmara dos Deputados.
Ato contínuo, o Executivo edita Medida Provisória modificando
profundamente a Lei. O texto hoje em vigor é, assim, o resultado das mais de
quarenta reedições da aludida MP que não foi apreciada à época pelo Congresso
Nacional.
Mesmo havendo uma norma em vigor, a questão dos planos
de saúde continuou a mobilizar o Poder Legislativo. Praticamente desde a entrada
em vigor do diploma jurídico que regulamenta o setor, foram apresentadas
proposições com vistas a modificá-lo e aperfeiçoá-lo.
Nesse ínterim, houve, ainda, a realização de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito “com a finalidade de investigar denúncias de irregularidade
na prestação de serviços por empresas e instituições privadas de Planos de Saúde”
da qual tivemos a honra de atuar como Relator.
Ao longo dos meses de trabalho sério e comprometido a
referida CPI ouviu consumidores, prestadores, empresas, organizações não
governamentais e órgãos do governo. Foram arroladas críticas, sugestões,
denúncias — estas encaminhadas aos foros competentes — e como decorrência de
todo esse processo foram oferecidas duas proposições ao Congresso e Indicação
ao Poder Executivo, com vistas ao aperfeiçoamento do arcabouço jurídico setorial
em vigor.
Uma dessas proposições oriundas da CPI — o Projeto de Lei
nº. 2.934, de 2004 —, que faz parte do conjunto de proposições ora em análise,
representou o consenso possível entre as diversas posições representadas no
interior daquela Comissão e que, entendemos, espelham igualmente as diversas
posições existentes neste Órgão Técnico e no Plenário.
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Assim, cremos que a proposição aludida representa um
consenso inicial que não podemos desprezar. Há no texto um equilíbrio entre
garantias aos beneficiários dos planos e preocupação com a viabilidade financeira
das empresas que deve nortear, em nossa concepção, o trabalho de
aperfeiçoamento da legislação referente aos planos de saúde.
Nosso trabalho, então, nesse momento, foi o de, a partir do
texto oferecido pela CPI, analisar as contribuições que se coadunassem com esse
princípio de equilíbrio entre direitos e deveres entre as partes envolvidas. Para
nosso gáudio, observamos que boa parte das propostas contidas nos Projetos sob
comento já haviam sido acolhidas na proposição elaborada pela CPI.
Desde já alertamos que as proposições que tratam da relação
entre empresas de planos de saúde e estabelecimentos ou profissionais de saúde
não foram agasalhadas em nosso Parecer. Cremos que tal relação, ao contrário da
relação empresas-beneficiários, não se caracteriza como uma relação de consumo,
mas sim como uma relação comercial e que deve ser objeto de negociação e de
tratamento no âmbito contratual. Nesse sentido, o PL 2934/04 previu a denominada
“contratualização” nas relações entre prestadores e empresas, sem qualquer
interferência do Estado nas questões relativas a preços e escolha. O objetivo
precípuo, nesse caso, assim como nos demais, foi o de procurar garantir o
atendimento do usuário e não o de criar qualquer interferência nas referidas relações
comerciais.
Desse modo, nossa análise resultou no seguinte entendimento:
— Projeto de Lei nº. 4.076, de 2001, parcialmente acatado nos
termos do Substitutivo;
— Projeto de Lei nº. 4.078, de 2001, parcialmente acatado nos
termos do Substitutivo;
— Projeto de Lei nº. 4.367, de 2001, rejeitado já que trata de
matéria tratada satisfatoriamente na legislação em vigor;
— Projeto de Lei nº. 4.469, de 2001, parcialmente acatado nos
termos do Substitutivo, rejeitando a emenda;
— Projeto de Lei nº. 4.570, de 2001, rejeitado já que trata de
matéria tratada satisfatoriamente na legislação em vigor;
— Projeto de Lei nº. 4.844, de 2001, parcialmente acatado nos
termos do Substitutivo;
— Projeto de Lei nº. 7.267, de 2002, rejeitado, pois os serviços
propostos já se incluem no conceito de “serviços de apoio ao diagnóstico e ao
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tratamento”, constante da legislação em vigor;
— Projeto de Lei nº. 7.389, de 2002, idem em relação à
proposição anterior;
— Projeto de Lei nº. 71, de 2003, rejeitado já que trata de
matéria tratada satisfatoriamente na legislação em vigor;
— Projeto de Lei nº. 156, de 2003, rejeitado tendo em vista que
trata das relações entre prestadores e empresas, que depende da modalidade de
plano e de estrutura da empresa e que o Substitutivo contempla a já aludida
“contratualização”;
— Projeto de Lei nº. 311, de 2003, acatado nos termos do
Substituivo;
— Projeto de Lei nº. 1.349, de 2003, rejeitado já que trata de
matéria tratada satisfatoriamente na legislação em vigor;
— — Projeto de Lei nº. 1.603, de 2003, rejeitado já que trata de matéria relacionada
às relações entre prestadores e empresas e outros temas que já competem à
ANS;
—

—

Projeto de Lei nº. 1.777, de 2003, rejeitado, pois trata de tema que diz
respeito à exigência amplamente aceita em relações comerciais;
— Projeto de Lei nº. 2.474, de 2003, rejeitado, pois a inadimplência já é tratada
satisfatoriamente na legislação em vigor;

— Projeto de Lei nº. 3.058, de 2004, rejeitado, tendo em vista
tratar de matéria relativa às relações entre prestadores e empresas, rejeitado
emenda;
— Projeto de Lei nº. 3.940, de 2004, rejeitado, pois trata das já
aludidas relações comerciais, avança em matéria de competência legal da ANS e
propõe dispositivos que representariam desequilíbrio financeiro insuportável para as
empresas;
— Projeto de Lei nº. 4.075, de 2004, rejeitado, tendo em vista
tratar de matéria relativa às relações entre prestadores e empresas;
— Projeto de Lei nº. 4.632, de 2004, rejeitado já que trata de
questão que contraria o conceito de ampla defesa, constitucionalmente previsto;
— Projeto de Lei nº. 6.510, de 2006, rejeitado, porquanto trata
de questão já contemplada na legislação em vigor e de minudências impróprias para
constar em Lei.
— Projeto de Lei nº. 7.600, de 2006, parcialmente acatado nos
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termos do Substitutivo;
— Projeto de Lei nº. 582, de 2007, rejeitado por se tratar de
matéria inserida no âmbito do poder regulamentar da ANS;
— Projeto de Lei nº. 756, de 2007, parcialmente acatado nos
termos do Substitutivo;
—

Projeto de Lei nº 1.942, de 2007, rejeitado por conta de visar à alteração de
preceito adequadamente tratado na legislação em vigor e cuja adoção
representaria um desequilíbrio na relação prestador-consumidor.

—

— Projeto de Lei nº. 2.901, de 2008, rejeitado já que trata de matéria tratada
satisfatoriamente na legislação em vigor;

—

Isto posto, nosso voto é pela aprovação, nos termos do
Substitutivo, dos Projetos de Lei nº. 4.076, de 2001; nº. 4.078, de 2001; nº. 4.469, de
2001; nº. 4.844, de 2001; nº. 311, de 2003; nº. 2.934, de 2004; nº. 7.600, de 2006, e
nº. 756, de 2007, e pela rejeição dos Projetos de Lei nº. 4.367, de 2001; nº. 4.570,
de 2001; nº. 7.267, de 2002; nº. 7.389, de 2002; nº. 71, de 2003; nº. 156, de 2003;
nº. 1.349, de 2003; nº. 1.603, de 2003; nº. 1.777, de 2003; nº. 2.474, de 2003; nº.
3.058, de 2004; nº. 3.940, de 2004; nº. 4.075, de 2004; nº. 4.632, de 2004; nº. 6.510,
de 2006, nº. 582, de 2007, nº. 1.942, de 2007 e nº 2.901, de 2008.
Sala da Comissão, em 26 de março de 2008.

Deputado RIBAMAR ALVES
Relator
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
LEI N.º 4.076, DE 2001
Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, e dá outras
providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei destina-se a aperfeiçoar a legislação sobre
planos e seguros privados de assistência à saúde.
Art. 2º Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n.º. 9.656,
de 3 de junho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ........................................
I - 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 faculdade 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,
odontológica e farmacêutica, a ser paga integral ou
parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor;
II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa
jurídica constituída sob a modalidade sociedade comercial,
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto,
serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS qualquer
modalidade de produto, serviço e contrato, individual ou
coletivo, que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar,
odontológica e farmacêutica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, inclusive:
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as
cooperativas, que operem os produtos de que tratam o inciso I
e o § 1o deste artigo, as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de
autogestão ou de administração, bem como as instituições, de
direito público ou privado, federais, estaduais e municipais que
prestem serviços de assistência à saúde de seus servidores,
podendo as autogestões celebrar convênios ou contratos com
entidades de direito público e privado.
§ 4º .....................................(NR).”
“Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de
assistência
à
saúde,
com
cobertura
assistencial
compreendendo
partos
e
tratamentos,
realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria ou centro
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de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças relacionadas na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, bem como ações de prevenção e promoção
da saúde respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
art. 12 desta Lei, exceto:
§ 1ºA. Para os fins do disposto no inciso II, junta médica,
composta por representantes da ANS, das operadoras, das
sociedades médicas respectivas e dos usuários, avaliará,
quando necessário, se os procedimentos clínicos ou cirúrgicos,
bem como próteses e órteses, objetivam restaurar funções
para correção de lesão proveniente de acidente pessoal ou de
plástica reconstrutiva de mama.
§ 4º .........................................(NR).”
“Art. 11. É vedada a exclusão de coberturas às doenças e
lesões pré-existentes à data de contratação dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta lei após dezoito
meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo
à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do
conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. São vedados, ainda:
I – a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS;
II – o oferecimento de agravo ou qualquer outra
modalidade de aumento no valor das contraprestações
pecuniárias para a inclusão da cobertura referida no caput
(NR).”
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a V
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10,
segundo as seguintes exigências mínimas:
I – obrigatoriedade dos procedimentos privativos.
II - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado,
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados
pelo médico assistente;
III - quando incluir internação hospitalar:
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a) cobertura de internações hospitalares, vedada a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas
básicas e especializadas, inclusive nas modalidades opcionais
de hospital-dia e internação domiciliar, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de
terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis
para o controle da evolução da doença e elucidação
diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação
hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, aluguéis e diárias, assim como da remoção do
paciente,
comprovadamente
necessária,
para
outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência
geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito anos e maiores de sessenta e
cinco anos;
IV - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural
ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os
primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural
ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da
adoção;
V - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou
complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística
e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim
consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem
anestesia geral;
VI quando incluir assistência farmacêutica, o
fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, conforme
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dispuser o regulamento;
VII - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais
casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e emergência;
VIII - reembolso, em todos os tipos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das
obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços
próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços
médicos, hospitalares e farmacêuticos praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias
após a entrega da documentação adequada;
IV - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de
idade, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo
consumidor adotante.
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica
proibido o oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei fora das segmentações de que trata
este artigo, observadas suas respectivas condições de
abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da
documentação relativa à contratação de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações de que trata este artigo, deverá constar
declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano
referência, e de que este lhe foi oferecido (NR).”
“Art. 16. ..................................
................................................
III – os períodos de carência para consultas, internações,
assistência farmacêutica, procedimentos e exames;
..................................................................................
VIII – a franquia, os limites financeiros ou o percentual de
co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente
previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar,
farmacêutica e odontológica;
.............................................................................
XII - ............................................................(NR).”
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“Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de
serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado,
credenciado, referenciado ou cooperado de uma operadora de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
implicará:
I – formalizar, por intermédio de instrumento contratual,
os direitos e obrigações mútuos, inclusive:
a)
os procedimentos para os quais o prestador ou
profissional de saúde é indicado, especificando o regime de
atendimento, se hospitalar, ambulatorial, de urgência ou
emergência;
b)
os valores dos serviços contratados, prazos e
formas de pagamento e faturamento;
c)
definição de formas de auditoria técnica e
administrativa, bem como de procedimentos para os quais
sejam necessárias autorização prévia;
d)
definição do prazo de vigência do contrato,
condições para sua renovação, bem como previsão de multa
pelo seu descumprimento;
e)
causas de rescisão, garantida aos pacientes a
continuidade dos tratamentos em curso;
f)
fornecimento à operadora e à ANS das
informações relativas aos serviços prestados, resguardado o
sigilo profissional;
g)

critérios para descredenciamento.

II – se pessoa jurídica, possuir registro no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde;
§ 1º A manutenção de relacionamento de contratação,
credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de
operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras,
independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor
contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos
estabelecimentos hospitalares sem prejuízo do disposto no art.
17.
§ 3º A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores
de serviço ou profissionais de saúde não poderão manter
contrato, credenciamento ou referenciamento com operadoras
que não tiverem registros para funcionamento e
comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de
responsabilidade por atividade irregular (NR).”
“Art. 19. ................................................................
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..............................................................................
§ 3º ......................................................................
IV – segmentação da assistência, em ambulatorial,
hospitalar, com ou sem obstetrícia, farmacêutica, odontológica
e referência;
.........................................
§ 7º .......................................(NR).”
“Art. 24. ...............................................
.............................................................
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa
dias, a alienação da carteira das operadoras de planos
privados de assistência à saúde, no caso de não surtirem
efeitos as medidas por ela determinadas para sanear as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os
consumidores participantes da carteira, sem que esta medida
implique na perda das carências ou em quaisquer outros
prejuízos para os mesmos (NR).”
“Art. 34 ...................................................................
Parágrafo Único – A exigência prevista no caput não se
aplica:
I – à entidade de autogestão que, na data da publicação
da Lei Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, já
prestava serviços de assistência à saúde;
II – à entidade de autogestão constituída por intermédio
de seu departamento de recursos humanos ou órgão
assemelhado;
III – à entidade de autogestão que, além da operação de
planos privados de assistência à saúde, exerce atividade
caracterizada como ação de promoção à saúde, nos termos do
art. 35-F da Lei n. 9.656/98;
IV – às fundações, de direito público ou privado, constituídas
antes do advento desta lei, observado o fim a que se destina.
Art. 3º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 11A. É vedada a exigência de depósito de caução ou
de outras modalidades de garantia, como condição de
atendimento ou internação de paciente.
§ 1º As operadoras privadas de plano de saúde devem
manter serviço ininterrupto de atendimento aos prestadores
para autorização imediata de internações, exames e
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procedimentos.
§ 2º A ausência ou o mal funcionamento do serviço a que
se refere o parágrafo anterior implica na presunção de
autorização do objeto da consulta.”
“Art. 13A. Após decorridos cento e oitenta dias da
contratação, é assegurado ao usuário insatisfeito com sua
operadora, desde que em dia com o pagamento das
contraprestações pecuniárias, o direito de mobilidade,
consistente na troca de operadora, preservados a similaridade
entre os planos e os prazos de carência já cumpridos, inclusive
os relativos à cobertura parcial temporária dos casos de
doenças e lesões pré-existentes.
§ 1º A insatisfação a que se refere o caput deve ser
comprovada mediante reclamação acolhida como procedente
pelo Poder judiciário, ou pela ANS, em processo regular.
§ 2º O exercício do direito de mobilidade condiciona-se à
aceitação por parte da nova operadora.”
“Art. 18A. O consumidor de determinada operadora, em
nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, pode
ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela
dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou
plano.
Parágrafo único. A marcação de consultas, exames e
quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a
atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os
casos de emergência ou urgência, assim como as pessoas
com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes,
lactantes, lactentes e crianças até cinco anos.”
“Art. 35 N. As pessoas jurídicas cujo objeto social preveja
a comercialização de planos de saúde, ou o oferecimento de
rede credenciada ou referenciada para prestação de serviços
de assistência médica ou odontológica, ainda que constituídas
anteriormente a 2 de setembro de 1998, terão o prazo de um
ano, a partir da entrada em vigor deste artigo, para comprovar
seu registro na ANS, a partir do qual a Agência poderá tomar
as medidas cabíveis visando à sua extinção.”
“Art. 35 O. Constitui crime induzir o consumidor ou
usuário a adquirir produto que possa ser confundido com plano
privado de assistência à saúde regulado por esta lei, ou
apresentar-se como operadora deste, por via de indicação ou
afirmação falsa, enganosa ou ardilosa sobre a natureza dos
produtos oferecidos, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a
veiculação ou divulgação publicitária:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.”
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Art. 4º Esta lei entrará em vigor após 90 (noventa) dias de sua
publicação oficial.
Sala da Comissão, em 26 de março de 2008.

Deputado RIBAMAR ALVES
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária
realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.076/2001, do PL
4078/2001, do PL 4469/2001, do PL 311/2003, do PL 2934/2004, do PL 7600/2006,
do PL 756/2007, e do PL 4844/2001, apensados, com substitutivo, e pela rejeição da
Emenda 1/2003 ao PL 4469/2001 da CSSF, da Emenda 1/2004 ao PL 3058/2004 da
CSSF, do PL 4367/2001, do PL 4570/2001, do PL 7267/2002, do PL 71/2003, do PL
156/2003, do PL 1603/2003, do PL 1777/2003, do PL 2474/2003, do PL 3058/2004,
do PL 3940/2004, do PL 4632/2004, do PL 6510/2006, do PL 1942/2007, do PL
2901/2008, do PL 7389/2002, do PL 1349/2003, do PL 4075/2004, e do PL
582/2007, apensados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ribamar
Alves,contra os votos dos Deputados Raimundo Gomes de Matos, Ronaldo Caiado,
Eduardo Barbosa, Rodrigo Maia, Dr. Pinotti, Tonha Magalhães, Maurício Trindade,
Rita Camata, Leandro Sampaio, Germano Bonow, Clodovil Hernandes e Jorge
Tadeu Mudalen. Absteve-se de votar o Deputado Jofran Frejat. O Deputado Dr.
Pinotti apresentou voto em separado.
Participaram da votação nominal os Senhores Deputados:
Jofran Frejat - Presidente, Maurício Trindade e Raimundo Gomes de
Matos - Vice-Presidentes, Angela Portela, Arnaldo Faria de Sá, Chico D'Angelo, Cida
Diogo, Darcísio Perondi, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Germano Bonow,
José Linhares, Leandro Sampaio, Mauro Nazif, Nazareno Fonteles, Paulo Rubem
Santiago, Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Britto, Rodrigo Maia, Ronaldo
Caiado, Solange Almeida, Tonha Magalhães, Clodovil Hernandes, Dr. Nechar, Dr.
Pinotti, Jorge Tadeu Mudalen, Luiz Bassuma, Pepe Vargas, Simão Sessim e Valtenir
Pereira.
Sala da Comissão, em 16 de abril de 2008.

Deputado JOFRAN FREJAT
Presidente
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO DR. PINOTTI
A quantidade de projetos de lei apensados ao principal, o
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Projeto de Lei n.º 4.076, de 2001 atesta a relevância do tema dos planos e seguros
privados de saúde para a população brasileira.
Não obstante entendermos as razões que levaram o ilustre
Deputado Ribamar Alves a elaborar seu voto restringindo o elenco de mudanças que
as proposições – a principal e as apensadas -,oferecem à Lei n.º 9.656, de 1995,
houvemos por bem apresentar uma alternativa que inclua pontos que, a nosso ver,
não foram considerados, mas que têm enorme importância a todas as partes que
interagem no subsistema dos planos e seguros de saúde, em especial, os próprios
detentores destes planos e seguros.
Entendemos que a Lei n.º 9.656/95 pode ser alterada de forma
a suprir áreas de insuficiência legal nas relações entre usuários, prestadores de
serviços e as operadoras dos planos de saúde. Tais insuficiências na lei vigente
gera um certo caos no subsistema privado de saúde, que prejudica a todos, em
especial, os usuários.
Reconhecemos o enorme trabalho do relator, digno Deputado
Ribamar Alves, na elaboração de um substitutivo a partir de um grande número de
proposições legislativas. Entretanto, discordamos de algumas propostas contidas no
Substitutivo oferecido pelo ilustre relator por entendê-las prejudiciais aos usuários ou
inviáveis de realização prática.. Cito dois exemplos:
a) quando o Substitutivo altera o art. 10 da Lei nº 9.656/95, no
§ 1º condiciona a realização de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, bem como o
uso de próteses e órteses para restaurar funções para correção de lesões
proveniente de acidente pessoal ou de plástica reconstrutiva, à avaliação por junta
médica, composta de representantes da ANS, das operadoras, das sociedades
médicas respectivas e dos usuários. Este dispositivo, estabelecendo tais
condicionantes, praticamente inviabiliza o usufruto dos procedimentos, aparelhos e
dispositivos para restaurar funções pelo usuário. É uma exigência muito complicada
e difícil de ser cumprida;
b) quando o Substitutivo propõe a inclusão de um art. 13-A
para assegurar ao usuário insatisfeito com sua operadora o direito de mobilidade.
Mas aqui também as exigências são tantas e tão difíceis que certamente o usuário
vai desistir da mobilidade. O artigo proposto condiciona a troca de operadora à
comprovação da insatisfação do usuário mediante reclamação acolhida como
procedente pelo Poder Judiciário, ou pela ANS, em processo regular. Sei que tal
proposta tem origem na CPI dos Planos de Saúde realizada nesta Casa. Mas,
convenhamos, um direito que precisa do aval do Poder Judiciário para ser
concretizado, não é um direito de fato. Desta forma, a mobilidade é uma ilusão.
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Nesse sentido, oferecemos esse voto em separado no qual
propomos, cuidadosamente, por meio de um Substitutivo alternativo, dispositivos
que dariam um tratamento legal a uma série de questões que, por falta de
regulamentação transtornam as relações entre os agentes e todo o funcionamento
do sistema de planos de saúde.
Antes de explicar rapidamente cada uma das propostas, peço
licença e um pouco de paciência aos preclaros Colegas, para contextualizar o tema
com um pouco da história da sua regulamentação.
Até 22 de agosto de 2003, os planos privados de assistência à
saúde contratados antes da edição da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 estavam
sendo submetidos à regulação emanada da ANS sobre temas como o reajuste nos
preços, interrupção de internações hospitalares sem autorização médica e proibição
de rescisões unilaterais, entre outros, com base em dispositivos da mesma Lei.
Em agosto de 2003, uma decisão do STF, em resposta a Ação
Direta de Inconstitucionalidade, movida em dezembro de 1998 pela Confederação
Nacional de Saúde e Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, considerou
inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 9.656/98 que alcançavam os contratos
anteriores à sua publicação. Deste modo, a fiscalização destes contratos poderia ser
feita apenas com fundamento nas regras ferais do Código de Defesa do
Consumidor-Lei nº 8.078/90, o que deixava as cláusulas contratuais de risco fora de
proteção regulatória específica, passando a se constituir uma ameaça permanente à
grande maioria dos contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.
A Lei nº 9.656/98, em seu Art. 35, estabeleceu as regras gerais
para a adaptação dos contratos antigos (aos dispositivos desta Lei), sem perda das
garantias já adquiridas, sendo o valor das prestações pecuniárias acrescido na
proporção do aumento de cobertura assistencial.
Decorridos mais de oito anos de vigência da lei, constatou-se
que um grande número de contratos não passou por esse processo, tendo em vista
que as operadoras, via de regra, não apresentaram interesse de livremente
oferecerem propostas de adaptação à Lei nº 9.656/98, principalmente para os
contratos coletivos ou empresariais e a ANS não atuou ativamente nessa direção,
que interessa a cerca de 18 milhões de usuários.
A adaptação que estava sendo realizada, calculada caso a
caso, dificultava muito o acesso à adaptação, uma vez que, a lógica financeira de
definição do preço do contrato exigia uma diluição de risco entre o grupo assistido. O
resultado era a imposição de um preço bastante mais oneroso ao consumidor do
que aquele que se poderia esperar da adaptação simultânea do maior número
possível de contratos.
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No final de 2003, o Governo Lula apresentou ao Congresso a
Medida Provisória nº 148, que atribuía competência à Agência Nacional de Saúde
Suplementar -ANS para realizar processo de migração e adaptação dos contratos
anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.
A Exposição de Motivos do Ministério da Saúde ressaltava a
situação em que ficariam os contratos realizados antes da data da vigência da Lei nº
9.656/98 frente à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal –STF, em 22 de
agosto de 2003.
A MP nº 148/03 tinha, em síntese, o objetivo de autorizar a
ANS a regulamentar o processo de adaptação e migração dos planos de saúde à Lei
nº 9.656/98, dando-lhe ampla liberdade de atuação.
Destaque-se que a ANS já tinha normatizado os processos de
adaptação e migração, em apenas sete dias após a publicação da referida MP, por
meio das Resoluções Normativas (RN) nº 63/2003 e nº 64/2003. Estas resoluções
determinavam, por exemplo, aumentos de 15% a 25% nas mensalidades e algumas
vezes muito mais, além de obrigarem os usuários migrantes a cumprirem
acréscimos de até 500% para dez faixas etárias. As operadoras praticam em dobro
estes aumentos nas três últimas faixas etárias impondo, dessa forma, grande
possibilidade de inadimplência aos idosos. As RNs determinavam também, aos
migrantes, o cumprimento de novas carências apesar de todos eles já terem pago
seus planos por pelo menos cinco anos e terem cumpridos as carências definidas na
Lei nº 9.656/98.
As resoluções mostravam um clara falta de interesse em
solucionar problemas crônicos, que se agravaram com as modificações na Lei nº
9.656/98 que, aprovada depois de oito anos de discussão na Câmara Federal, foi
inteiramente reformulada, em curto espaço de tempo, por medidas provisórias (44
reedições) que não chegaram, sequer, a ser discutidas no Congresso Nacional.
A análise dessa MP, da qual fomos relatores, demonstrou
problemas complexos e preocupantes nesta área da saúde suplementar,
especialmente ao voltarmos os olhos para os usuários, para os prestadores de
serviços e para o sistema público de saúde.
O grande interesse despertado pela matéria da MP, bem como
suas repercussões nos contratos entre a população e as operadoras de planos
privados de assistência à saúde, atendeu aos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência, dado a importância da questão e a premência em sua melhor
resolução.
Acreditamos, no entanto, que a urgência e a relevância da MP
nº 148, de 2003 estariam de fato caracterizadas se, nessa oportunidade, algumas
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modificações necessárias, urgentes e de alta relevância, fossem contempladas na
Medida, adequando-a de forma mais completa à Lei nº 9.656/98.
Os migrantes, por exemplo, encontravam os prestadores de
serviços – hospitais e trabalhadores de saúde – à beira de um colapso financeiro,
sem que a MP, cujo objetivo era atender questões de urgência, lhes oferecesse
qualquer socorro. Encontravam também o sistema público de saúde parasitado pelo
setor privado, sem o ressarcimento adequado, o que fazia aumentar a demanda
reprimida dos usuários do SUS, cada vez mais freqüentado por egressos do sistema
suplementar que não conseguiam pagar suas mensalidades.
O caminho – normas que afetavam milhões de brasileiros
sendo decididas por apenas duas pessoas, o Ministro e o Presidente da ANS –
significava o abandono gradativo à própria sorte, ou ao mercado (o que talvez seja
pior), da saúde da classe média, que já tinha sido obrigada, na investida da
globalização, a pagar cada vez mais impostos e a comprar de novo a sua cidadania
no mercado.
É, pois, nesse contexto que apresento este substitutivo ao
Projeto de Lei n° 4.076, de 2001 e seus apensos, analisando a questão dos planos
privados de assistência à saúde com uma visão informada e holística da saúde dos
brasileiros. Ciente dos sérios problemas existentes, não poderia deixar de buscar
suas soluções, pois isto significaria um desserviço à causa da saúde dos brasileiros
para a qual dediquei toda minha vida.
Antes de tudo quero destacar o caráter público dos serviços de
saúde prestados pelo setor privado. É indiscutível que as empresas privadas atuam
de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, nos termos do Art. 196 e § 10
do Art. 199 da Constituição Federal. Trata-se, pois, de serviço público essencial, que
deve ser também regulamentado pelo Poder Público.
Este Substitutivo busca sanar os mais críticos dos problemas
que identificamos no subsistema dos planos privados de assistência à saúde, os
quais passamos a explicar e justificar as alterações propostas na Lei 9.656, de 1998.
1. Consideramos parcial e equivocada a RDC da ANS que
determinou a extinção do cheque caução, entendendo que a nova proposta de
contrato entre operadora e prestador de serviço possa equacionar este problema. A
única possibilidade de equacioná-lo, sem conseqüências graves aos usuários, é
através da manutenção de canais de comunicação permanentes entre a operadora,
prestadores e beneficiários. As operadoras, em um único local do país, com um
cadastro de todos os seus beneficiários, têm condições de equacionar essa questão
com baixo custo e é isso que se deve exigir. A não existência desse serviço deve
determinar que a operadora se responsabilize sempre pelos pagamentos de todos
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os procedimentos que não puderam ter autorização prévia. Isso também consta de
recomendação da CPI dos Planos de Saúde.
2. Não se pode conceber que um usuário extremamente
insatisfeito com sua operadora de plano privado de assistência à saúde deva ficar
refém dessa operadora. Propomos aqui a possibilidade de o usuário de um plano de
saúde insatisfeito com sua operadora mudar de operadora sem que tenha que
novamente ficar sem cobertura devido aos prazos de carência. Acordos entre
operadoras podem viabilizar tais mudanças. Os custos dos atendimentos na nova
operadora seriam amortizados por um fundo, que seria criado pela ANS e cobrado
das operadoras durante os períodos de vigência das carências em seus contratos.
Uma solução simples como essa daria maior competitividade entre as operadoras e
alternativas aos usuários.
3. Nesse mesmo caminho, entendemos que uma operadora
pode oferecer produtos que não precisem, necessariamente, conter requisitos de
prazos de carência. A cobrança de um agravo, um valor estipulado, poderia viabilizar
o contrato de um plano privado de assistência à saúde sem os prazos de carência.
4. Consideramos abusiva a RN nº 63/2003, quando ela define
que os valores pagos pela última faixa etária sejam seis vezes maiores que os da
primeira, concedendo um aumento de 500%, sobre o qual ainda haverá correção
monetária anual. O que ocorreu foi, além de tudo, um uso inadequado do Estatuto
do Idoso. Antes dele, esses aumentos eram praticados de forma mais suave até
idades superiores (mais de setenta anos). Depois dele, esses aumentos, ao invés de
serem eliminados a partir dos 60 anos, foram prensados e concentrados para até 59
anos, com o agravante de serem praticados em dobro nos três últimas faixas etárias.
Isso agrava, concretamente a inadimplência dos idosos e sua fuga dos planos de
saúde, fato que ocorre cada vez mais com maior freqüência. Entendemos que esse
percentual não pode ser superior a 300% e que os percentuais de variação em cada
mudança de faixa etária devem ser fixados de forma eqüitativa e equilibrada pela
operadora. Propomos que a variação permitida da primeira para a última faixa etária
seja distribuída de modo a não sobrecarregar financeiramente as últimas faixas.
Estaria sendo mantido assim o pacto de solidariedade intergeracional, recaindo as
variações igualmente sobre os consumidores de todas as idades. Essa regra, além
de evitar a penalização do idoso, garantirá às prestadoras de serviço e operadoras
boa dose de flexibilidade para administrarem através de cálculos atuariais a
concentração de sinistralidade em determinadas faixas etárias.
5. As reclamações constantes dos prestadores de serviços hospitais, médicos e demais profissionais da saúde -pelas precárias condições de
pagamento e trabalho que lhes são impostas, são problemas graves que a ANS
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

452

entende que pode equacionar com a padronização de contratos. Entretanto, sempre
existem hospitais e profissionais dispostos a aceitar preços menores mas,
evidentemente com perda de qualidade e sérios prejuízos aos usuários. Portanto, é
indispensável que pelo menos se determine que os reajustes concedidos
anualmente às operadoras devem incluir percentuais obrigatórios de reajuste aos
prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, para que não ocorra defasagem
dos valores pagos pelos serviços, com reflexos graves na sua qualidade.
6. Outro bom exemplo das insuficiências da ANS é a questão
do ressarcimento ao SUS, por parte das operadoras, devido a serviços prestados
aos portadores de planos privados de assistência à saúde. Este ressarcimento,
definido no Art. 32 da Lei n.º 9.656/98 jamais foi realizado adequadamente. Usuários
dos planos utilizam freqüentemente o sistema público, especialmente para
procedimentos de maior complexidade e alto custo. É um direito de todos pois o
SUS é universal mas, essas despesas devem ser ressarcidas pelas operadoras para
os cofres públicos, por meio de cobranças da ANS. Entretanto, a ANS, nas suas
normatizações, exclui, em total desobediência à Lei n.º 9.656/98, o pagamento das
ações de maior complexidade e maior custo nos hospitais públicos e privados
contratados e conveniados e o resultado é constrangedor: em quatro anos, a ANS
ressarciu 45 milhões ao SUS quando um cálculo conservador pressupõe um mínimo
de 4 bilhões de reais nesse período. Por outro lado, é notória a preferência que tem
sido dada aos usuários dos planos na ocupação de leitos e outras facilidades do
SUS, especialmente nos hospitais contratados e conveniados. É urgente e
necessária a discussão do ressarcimento dos atendimentos realizados na rede
pública e privada contratada pelo SUS aos beneficiários dos planos de saúde. São
inúmeras as barreiras que a ANS não consegue superar e que dificultam a
concretização das cobranças que poderiam determinar uma relevante receita
adicional ao SUS. A primeira delas consta no parágrafo primeiro do art. 5º da RDC
nº 18, de 30 de março de 2000, que proíbe os hospitais argüirem sobre a condição
de beneficiário de plano de saúde para proteger o princípio da universalidade. Está
informação poderia facilitar o batimento (cruzamento dos dados de identificação dos
beneficiários de planos de saúde com os dos usuários do SUS) que é feito através
do DATASUS. A ANS, através da RDC 18, de 30 de março de 2000, normatiza o
ressarcimento sem obedecer a Lei nº 9.656/98 e não determina a identificação dos
atendimentos eletivos e de alto custo da rede contratada e conveniada pelo SUS nos
usuários de Planos de Saúde impossibilitando, assim, o ressarcimento desses
procedimentos. Além disso, a ANS não cumpre as suas próprias normas porque não
identifica também os procedimentos de alto custo dos hospitais públicos não
viabilizando o ressarcimento. Com estes fatos, o Ministério da Saúde e os hospitais
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prestadores deixam de receber a parte que lhes cabe e a fraude é institucionalizada
e de alta monta. Um campo próprio para identificar o usuário que tenha plano de
saúde e o cadastro completo e atualizado eliminariam as dificuldades que hoje
impedem a ANS de cumprir o ressarcimento e proporcionar recursos adicionais
significativos para o SUS. A partir dessa situação, proponho uma série de
normativas que regulam melhor esta matéria, entre elas a adoção do número do
Cartão Nacional de Saúde (do SUS) em todos os cadastros de beneficiários das
operadoras, bem como nos registros de atendimentos realizados pelo SUS, dando
um prazo de cento e oitenta dias para a implantação de tais registros. Tal
providência permitirá, posteriormente ao atendimento, a identificação dos
beneficiários dos planos privados de assistência à saúde atendidos pelos
prestadores de serviço. Durante o período dado, de cento e oitenta dias, para a
implantação destes registros do número do Cartão Nacional de Saúde, proponho
que todas as AIHs (autorização de internação hospitalar) e APACs (atendimento de
alto custo) contenham informações sobre o número da carteira de identidade do
paciente e sobre a sua condição de beneficiário de plano privado de assistência à
saúde. Estas informações poderiam ser obtidas no momento da alta para equacionar
a preocupação com a universalidade que, de resto, consideramos equivocada. Até
hoje a ANS não mantém um cadastro completo e atualizado de beneficiários,
operadoras e produtos, como determina a RDC nº 3, de 20 de janeiro de 2000, para
possibilitar um “batimento” sem incorreções, que viabilizaria as cobranças e não
determinaria gastos operacionais desnecessários à ANS.
7. A Lei nº 9.656/98 estabelece ainda, através do art.32, que o
ressarcimento se dará através de uma Tabela Única Nacional de Equivalência de
Procedimentos (TUNEP) que deve definir valores entre o SUS (mínimos) e os do
mercado ou os estabelecidos em contratos entre prestadores de serviços públicos e
operadoras para todos os procedimentos. Entretanto, a TUNEP está há anos sem
atualização e alguns dos seus preços são inferiores aos do SUS. Não há nem
mesmo as atualizações sugeridas periodicamente pelo SIMPRO e BRASÍNDICE,
fazendo com que o ressarcimento, quando ocorre, tenha valores muito abaixo do
que aqueles de mercado. Uma apuração realizada em setembro de 2003 apontou
variação de 10 a 15 vezes menor dos preços TUNEP comparativamente aos preços
SIMPRO, o que é injustificável. Neste projeto de lei propomos a elaboração de um
índice econômico próprio para monitorar e atualizar os preços de serviços e insumos
do setor de saúde suplementar, sua ampla divulgação e reavaliação a da seis
meses. Tais providências certamente vão ajudar a ANS a estruturar mecanismos
que corrijam e aperfeiçoem o processo do ressarcimento.
8. A carência para atendimentos de urgência ou emergência
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deve ser de 24 horas, conforme o disposto na letra c, inciso V do artigo 12 e artigo
35, c, da Lei nº 9.656/98. É fundamental a revisão e alteração da Resolução CONSU
nº 13, de 4 de novembro de 1998, sobre esse atendimento, pois desde a publicação
da referida resolução, as entidades de defesa do consumidor têm se posicionado
contrárias aos dispositivos ali previstos, sobretudo referentes aos artigos 3º,
parágrafo 1º, e art. 4º, parágrafo único. Isto porque, o plano ambulatorial garante
cobertura de urgência e emergência somente para as doze primeiras horas de
atendimento. Tal fato é inaceitável pois urgência ou emergência define a
necessidade de atendimento para a preservação de vida e não está nunca sujeita a
limitação definida por número de horas. A duração do atendimento deve estar
vinculada às características que determinam o caráter de emergência. Na prática, as
operadoras de planos privados de assistência à saúde têm negado o atendimento
aos consumidores que se encontram nessas situações sempre que estiverem em
cumprimento de carência contratual. Ou seja, o posicionamento das operadoras,
baseado na Resolução CONSU nº 13/98, tem sido pela negativa da cobertura, nos
casos em que o consumidor não tenha cumprido os seis meses de carência. Logo, o
entendimento correto dever ser o de que os casos de urgência e emergência devem
ser imediatamente atendidos sem imposição de prazo de carência ou tempo de
atendimento.
9. Para dirimir problemas e evitar abusos na relação entre as
operadoras e os prestadores de serviços, que tem trazidos sérios prejuízos também
aos pacientes, sugiro aqui que as transações entre estas partes, relacionadas com o
pagamento de serviços sejam realizadas por meio da rede bancária, utilizando-se do
recurso de faturas ou de boletos bancários.
10. O prazo que as operadoras têm praticado para pagar os
prestadores de serviços tem sido dos mais variados possíveis e, como regra, tem
sido muito longo. Tal fato gera um prejuízo notório aos prestadores que têm que
cumprir seus compromissos mensais com o pagamento do seu pessoal, dos
fornecedores e assim por diante. Para solucionar tal problema, proponho aqui um
prazo máximo para pagamento pelas operadoras aos prestadores de serviços
contratados, credenciados ou cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, de trinta
dias, que parece ser um tempo razoável, comumente adotado em transações
comerciais, para ambas as partes.
11. Finalmente, propomos uma prazo de cento e oitenta dias
para que a ANS apresente um novo regulamento para a elaboração de contratos
entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de
serviços, especialmente no que se refere aos temas do credenciamento e
descredenciamento. Para a elaboração de tal regulamento a ANS deverá ouvir
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representantes dos prestadores de serviços, das operadoras e dos consumidores.
É importante lembrar que o Projeto de Conversão da MP nº
148/2003 que apresentei no Plenário desta Casa, em fevereiro de 2004, teve o apoio
do maior número dos presentes, que discursaram favoravelmente à minha proposta
em sessão retransmitida, ao vivo, pela TV Câmara.
Entretanto, o Governo determinou à sua base na Câmara que
derrubasse o Projeto de Conversão e assim foi feito, sob o argumento de que as
minhas sugestões seriam objeto de um Projeto de Lei que seria apresentado em, no
máximo, noventa dias. Passaram-se três anos e nada aconteceu. Por essa razão
apresento, agora, este Substitutivo, lamentando que se perdeu o momento mágico
de uma MP que faria vigir, imediatamente, as correções necessárias acordadas e
indispensáveis a uma atenção digna e adequada aos usuários dos Planos de Saúde.
Este Substitutivo tem, pois, a intenção de recuperar e
apresentar as propostas de aperfeiçoamentos da Lei nº 9.656/98, imprescindíveis
para que os brasileiros tenham no setor privado dos planos de saúde um
complemento real ao SUS, fundamentado nas concepções estabelecidas pela
Constituição Federal.
Nesse sentido, espero o apoiamento necessário dos Colegas
desta Casa Legislativa à aprovação deste Substitutivo, para o bem da saúde de
todos os brasileiros.
SUBSTITUTIVO DO DEPUTADO DR. PINOTTI AO
PROJETO DE LEI Nº 4.076, DE 2001
Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida das seguintes modificações.
“Art. 12-A. Em qualquer das variedades de segmentação
previstas no artigo anterior é vedada a exigência de depósito
de caução ou de outras modalidades de garantia, como
condição de atendimento ou internação de paciente.
§ 1º As operadoras privadas de planos de assistência à saúde
devem organizar e manter, no prazo máximo de cento e oitenta
dias, serviço ininterrupto de atendimento aos prestadores para
autorização
imediata
de
internações,
exames
ou
procedimentos.
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§ 2º A ausência ou o mau funcionamento do serviço a que se
refere o parágrafo anterior implica na presunção de autorização
de todo e qualquer objeto da consulta à operadora.
Art. 13-A. É permitida aos detentores de plano privado de
assistência à saúde a transferência de contrato de uma
operadora a outra e para isso:
I – as operadoras devem realizar acordos para acolhimento do
consumidor, sem exigência de novos períodos de carência
relacionada a doenças e lesões preexistentes, caso estes já
estiverem cumpridos;
II - a ANS constituirá um fundo de remuneração de
atendimentos na nova operadora, a partir de um seguro de
transferência cobrado às operadoras no período em que
vigoram as carências.
Art. 13-B. As operadoras podem oferecer modalidade de
contrato de planos privados de assistência à saúde sem
exigência de carências, mediante cobrança de agravo
específico, devidamente acordado entre as partes e com limite
máximo de 300% da mensalidade devida por um período de 24
meses.
Art. 15-A. A variação de preço da contraprestação pecuniária,
por faixa etária, estabelecida nos contratos de planos privados
de assistência à saúde não poderá ser superior a 300% do
valor entre a primeira e a última faixa.
Parágrafo único. O percentual de aumento previsto no caput
deve ser distribuído de forma eqüitativa e equilibrada entre as
faixas etárias.
Art. 18-A. As relações entre as operadoras e os prestadores de
serviço, pessoas físicas ou jurídicas, devem ser explicitadas em
contratos firmados entre as partes, que contenham, entre
outros acordos, um índice de reajuste dos valores dos
serviços, a ser aplicado sempre que houver aumento das
contraprestações pecuniárias dos planos de assistência à
saúde, em data-base determinada, conforme o estabelecido na
Lei nº 9.656, de 1998.
Art.32..................................................................................
............................................................................................
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§ 2º-A. As operadoras deverão incluir nos seus cadastros de
beneficiários o número do Cartão Nacional de Saúde, a ser
fornecido pela ANS.
§ 2º-B. Os registros de atendimentos em estabelecimentos do
SUS, que identifiquem os usuários, deverão conter o número
do Cartão Nacional de Saúde.
§ 2º-C.
As operadoras e a ANS deverão implantar a
identificação dos pacientes pelo número do Cartão Nacional de
Saúde prevista nos parágrafos 2ºA e 2ºB no prazo de cento e
oitenta dias após a disponibilização do respectivo cartão pelo
Ministério da Saúde.
§ 2º-D. Durante esse prazo, os prestadores de serviços
deverão informar, nos registros de autorização de internação
hospitalar e de atendimento de alto custo, se o paciente é
detentor de um plano de saúde e, nos casos positivos, o nome
do operadora e a identificação do plano de saúde do qual é
detentor (produto).
§ 2º-E. Estas informações deverão ser obtidas na alta do
paciente ou após o seu atendimento ambulatorial.
.............................................................................................
§ 9º A ANS deverá elaborar índice econômico próprio para
monitorar e atualizar preços de serviços e insumos do setor de
saúde suplementar constantes da tabela de procedimentos
específica para o ressarcimento (Tabela Única Nacional de
Equivalência de Prodedimentos-TUNEP), no prazo máximo de
doze meses.
§ 10º Por sua relevância pública, o índice econômico e as
informações constantes da TUNEP devem ser divulgados, de
forma que permita seu fácil acesso à população em geral, e
serem reavaliados a cada três meses.
Art. 35-C. ............................................................................
I -.........................................................................................
II - .....................................................................................
§ 1º A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação
previstos no art. 35.(NR)
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§ 2º O atendimento de urgência ou emergência conforme o
disposto na alínea c, inciso V, do artigo 12 e no artigo 35,
alínea c, desta Lei não pode sofrer restrições de limite de
tempo à assistência do usuário, até a sua alta médica do
atendimento de urgência ou emergência.
Art. 35-N. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde ficam obrigadas a emitir suas faturas de modo a permitir
seu desconto na rede bancária habilitada.
Art. 35-O. O prazo máximo para pagamento pelas operadoras
aos prestadores de serviços contratados, credenciados ou
cooperados, pessoas físicas ou jurídicas, é de trinta dias,
contados a partir da data de apresentação da fatura dos
serviços prestados no decorrer de um mês.
Parágrafo único. O prazo limite para que as operadoras de
planos de assistência à saúde apresentem as contas em
divergência, para que sejam corrigidas em comum acordo com
os prestadores é de quinze dias.
Art. 35-P. A ANS apresentará, em prazo de cento e oitenta
dias, um novo regulamento para a contratualização que deve
ser feita entre as operadoras e os prestadores de serviço, em
especial sobre os temas do
credenciamento e do
descredenciamento de prestadores, ouvindo representantes
das operadoras, dos prestadores de serviços e dos
consumidores.”
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala da Comissão, em 09 de outubro de 2007
Deputado Dr. Pinotti

PROJETO DE LEI N.º 4.393, DE 2008
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de ressarcimento das operadoras de
planos de saúde ao Sistema Único de Saúde e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-71/2003.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Ficam obrigadas as operadoras de planos de saúde a ressarcir o
Sistema Único de Saúde (SUS), caso seu beneficiário ou dependente utilizar
quaisquer serviço da rede pública de saúde, que esteja previsto em contrato firmado
com pessoa jurídica de direito privado.
Parágrafo Único

O valor ressarcido será correspondente à tabela de

procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 2º Após realizado o procedimento, o SUS deverá encaminhar cobrança à
operadora de plano de saúde que, deverá efetuar o pagamento no prazo de 30
(trinta) dias.
§ 1º

Caso o pagamento não seja efetuado no prazo previsto, serão

acrescidos:
I – juros de mora;
II – multa de mora.
§ 2º Se o pagamento não tiver sido efetuado no prazo de três meses, poderá
a Agência Nacional de Saúde (ANS) cobrar o valor devido judicialmente.
Art. 3º

O valor auferido será recolhido à instituição pública e/ou privada

conveniada ao SUS que realizou o procedimento.
Art. 4º Os procedimentos serão reajustados de acordo com o princípio da
anualidade.
Art 5º

As operadoras de planos de saúde deverão enviar anualmente a

relação de contratantes à Agência Nacional de Saúde (ANS).
Parágrafo Único: Os dados são sigilosos e, em caso de divulgação indevida,
responderá o infrator penalmente por seus atos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
O Sistema Único de Saúde - SUS - foi criado pela Constituição Federal de
1988 e regulamentado pelas Leis n.º 8080/90 e nº 8.142/90, Leis Orgânicas da
Saúde, com o escopo de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde
da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão.
O SUS é financiado com recursos arrecadados através de impostos e
contribuições sociais pagos pela população e compõem os recursos do governo
federal, estadual e municipal.
O Estado brasileiro, embora tenha o dever de garantir saúde aos cidadãos,
permite que a iniciativa privada preste serviços de assistência à saúde, cuja
atividade é regulada pela Lei nº 9.656/96.
Com essa possibilidade, um grande número de brasileiros e brasileiras com
maior poder aquisitivo têm firmado um negócio jurídico com as operadoras de planos
de saúde privadas.
Entretanto, em muitos casos, clientes de planos de saúde privados são
atendidos emergencialmente em unidades de saúde credenciadas no SUS, criando,
no mínimo, uma situação extremamente polêmica, qual seja: as operadoras de
planos de saúde enriquecem, pois seu beneficiário ou dependente, ao não se utilizar
de seus serviços, contribui para um aumento patrimonial injustificado da empresa, já
que esta deixa de contabilizar o custo financeiro da operação, quando não cumpre o
compromisso estabelecido contratualmente.
Ademais, este fato também gera prejuízos àqueles que não têm condições de
pagar planos de saúde privados. É intuitivo que, ao atender pacientes que têm
planos de saúde privados, outros deixam de ser atendidos, sobretudo aqueles que
necessitam do SUS para ter acesso à saúde.
Por estas razões, nada mais justo e moral que as operadoras de planos de
saúde tenham o dever de ressarcir o SUS em caso de procedimentos previstos
contratualmente sejam realizados pela rede pública.
Diante do exposto, pedimos o apoio de nossos pares para a aprovação desse
Projeto de Lei, cujo escopo é garantir que as distorções acima descritas sejam
corrigidas, bem como garante maior justiça e sensibilidade social.

Sala das Sessões, 26 de Novembro de 2008.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

461

Deputada Vanessa Grazziotin
PCdoB/AM
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as Condições para a Promoção,
Proteção e Recuperação da Saúde, a
organização e o Funcionamento dos Serviços
Correspondentes, e dá outras providências.
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, em todo o Território Nacional, as ações e serviços de
saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a Participação da Comunidade na
Gestão do Sistema Único de Saúde-SUS e
sobre as Transferências Intergovernamentais
de Recursos Financeiros na Área da Saúde, e
dá outras providências.
Art. 1º O Sistema Único de Saúde - SUS, de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
§ 1º A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 (quatro) anos com a
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
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diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde.
§ 2º O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e
usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
§ 3º O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS e o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS terão representação no Conselho
Nacional de Saúde.
§ 4º A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
§ 5º As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e
normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo
Conselho.
Art. 2º Os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como:
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
III - investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal.
Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a
investimentos na rede de serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às
demais ações de saúde.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
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§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
§ 5º É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde".
* Ver Medida Provisória 2177-44, de 24 de Agosto de 2001.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1º. 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:
I - 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 faculdade 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
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da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
.................................................................................................................
§1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
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§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS. " (NR)
"Art. 9º. 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
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enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
.................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
.................................................................................................................
§1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I -.............................................................................................................
.................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
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II - ...........................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
.................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
.................................................................................................................
III - ..........................................................................................................
.................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
.................................................................................................................
V - ...........................................................................................................
.................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
.................................................................................................................
§1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
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nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde."(NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
.................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
.................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
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VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
.................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
.................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
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IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
.................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
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IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1º deste artigo." (NR)
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"Art.21.....................................................................................................
.................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ..................................................................................................
§1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
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III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
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"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário."(NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários."(NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
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couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS."(NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
.................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
.................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
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§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
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"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
.................................................................................................................
§5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
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§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
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verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem
assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
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e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros
instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o
consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de
insolvência de empresas operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
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Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
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cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
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devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
.............................................................................................................................................
Art. 6º. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 5.024, DE 2009
(Do Sr. Clóvis Fecury)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", proibindo as
operadoras de exigirem autorização prévia para a realização de
procedimentos prescritos por médico.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

O art. 12 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 12. ..............................................................................
§ 3º Em todas as segmentações previstas nos incisos de I a IV
deste artigo, bem como no plano-referência previsto no art. 10, é proibido
à operadora condicionar a realização de qualquer procedimento à
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autorização, cabendo ao médico responsável decidir qual o procedimento
indicado ao seu paciente.”
Art. 2º

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

É conduta usual das operadoras de planos de saúde exigir
autorização para que o usuário submeta-se a exames, tratamentos, cirurgias e
demais procedimentos. Tal conduta tem, no mais das vezes, o objetivo de criar
obstáculos a que o usuário goze de um direito contratual. Adicionalmente,
representa uma clara e indevida interferência na relação médico-paciente, pois
coloca em questão a competência, a honestidade e a autonomia do profissional.
Ora, a quem cabe decidir se um determinado procedimento
deve ou não ser executado? Ao médico que, supõe-se, acompanha e conhece seu
paciente ou a um atendente, por vezes funcionário terceirizado da operadora?
A proposição que oferecemos à apreciação e avaliação do
Parlamento visa, assim, proibir terminantemente essa prática, recolocando no
médico — profissional com formação para tanto — a responsabilidade pela
orientação ao paciente sobre qual a melhor conduta em face de seu quadro.
Propomos, dessa forma, que em todas as segmentações
previstas na legislação, bem como no plano–referência igualmente previsto, fique
proibida tal conduta condenável e lesiva aos interesses de médicos e,
principalmente, dos pacientes.
Desse modo, esperamos contar com o apoiamento de nossos
ilustres Pares em ambas as Casa do Congresso Nacional para a aprovação dessa
importante medida.
Sala das Sessões, em 8 de abril de 2009 .
Deputado CLÓVIS FECURY
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária
a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e
futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e
da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
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e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
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I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 .
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos privados
de assistência à saúde e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade de acesso e atendimento por profissionais
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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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
.........................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
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seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
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dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ....................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
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carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
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produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
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III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
..........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
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VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
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§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
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determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
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"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
..........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
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I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

499

exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
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forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
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c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
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1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
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"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
.............................................................................................................................
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente
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PROJETO DE LEI N.º 5.143, DE 2009
(Do Sr. Waldir Neves)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde com a inclusão da inscrição
de filho adotivo, adotando e criança ou adolescente sob guarda,
aproveitando os prazos de carência contratado pelo adotante ou
guardião.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei dispõe sobre a inclusão em planos de saúde de
criança ou adolescente adotando ou sob guarda.

Art. 2º O Art. 12, inciso VII da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.12..................................................................................

VII - inscrição de filho adotivo, adotando e criança ou
adolescente sob

guarda, aproveitando os períodos de

carência já cumpridos pelo consumidor adotante ou guardião
(NR).”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A legislação referente aos planos de saúde tem trazido
diversos problemas e entraves para a inscrição de crianças sob guarda ou em
processo de adoção. Muitas vezes tais processos se prolongam e a criança já está
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na companhia dos adotantes, embora ainda não haja a sentença de adoção. Os
planos de saúde não permitem que a criança a ser adotada seja inscrita no plano de
seus futuros adotantes, muito embora já sejam eles que arquem com todas as
despesas decorrentes de seus eventuais problemas de saúde.
Também existem inúmeros casos em que a criança não será
adotada, mas permanecerá constantemente sob a guarda de uma pessoa, gerando
despesas com saúde, o que é uma situação que deve receber toda proteção
possível da legislação, como manda a Constituição Federal.
Não há motivo para não permitir que seja inscrita a criança
adotanda e a criança sob guarda no plano de saúde do adotante ou guardião, já que
a relação de dependência econômica e a relação familiar é análoga à do filho.
Também não vislumbramos motivos para a legislação impedir
a inscrição com dispensa de carência para os adolescentes adotados, adotandos ou
sob guarda. A exclusão dos maiores de doze anos da dispensa de carência é
injustificável, razão pela qual se impõe a modificação que ora propomos. A lei não
pode distinguir, sem ferir o princípio constitucional da isonomia,

entre os filhos

adotados crianças ou adolescentes.
Nossa proposta cumprirá as exigências da proteção integral à
criança e adolescente, que é dever do Estado, conforme o art. 227 da Constituição
Federal.
Por

ser

inegável

aperfeiçoamento

que

trará

benefício

apreciável a inúmeras famílias brasileiras, conclamamos os Nobres Pares a
aprovarem esta proposição.
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Sala das Sessões, em 29 de abril de 2009.

Deputado Federal WALDIR NEVES
PSDB/ MS
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
.......................................................................................................................................................
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e
do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos
seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência
materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os
portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do
adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o
disposto no art. 7º, XXXIII;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
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III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional,
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser
a legislação tutelar específica;
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida
privativa da liberdade;
VI - estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente
órfão ou abandonado;
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao
adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à
filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em
consideração o disposto no art. 204.
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às
normas da legislação especial.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
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c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional".
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
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Art. 13 - Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
* Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de Agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º. 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
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§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
.................................................................................................................
§1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
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b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS. " (NR)
"Art. 9º. 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
.................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
.................................................................................................................
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§1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput , na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I -.............................................................................................................
.................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ...........................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
.................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

513

medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
.................................................................................................................
III - ..........................................................................................................
.................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
.................................................................................................................
V - ...........................................................................................................
.................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
.................................................................................................................
§1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput , contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
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I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde."(NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos."
(NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
.................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
.................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
.................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
.................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
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linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos
consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse
prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das
normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
.................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
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Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
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§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput , contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1º deste artigo." (NR)
"Art.21.....................................................................................................
.................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ..................................................................................................
§1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
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§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
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"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
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§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário."(NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários."(NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS."(NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
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.................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
.................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
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§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
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o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
.................................................................................................................
§5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
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I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
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§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
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"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
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"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
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"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
Art. 2º. Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
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Art. 3º. O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da União, no prazo de
trinta dias, após a conversão desta Medida Provisória em lei, texto consolidado da Lei nº
9.656, de 1998.
.............................................................................................................................................
Art. 6º. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nº
2.177-43, de 27 de julho de 2001.
Art. 7º. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
Pedro Malan
José Serra
Pedro Parente
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
I – RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 4.076, de 2001, de autoria do nobre deputado Henrique
Fontana, objetiva inserir os procedimentos preventivos no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas de planos de saúde. Para tanto, propõe a inclusão da
expressão “procedimentos preventivos” no caput do art. 10, que define a
abrangência do plano-referência, ou seja, em um dos contratos que devem
obrigatoriamente ser oferecidos por todas as empresas e que inclui assistência
ambulatorial, hospitalar, a partos e demais situações relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de Doença e Problemas Relacionados com a Saúde.
Propõe, igualmente, a modificação das alíneas a e b do inciso I, art. 12, com o
mesmo objetivo: inclusão dos procedimentos preventivos no rol dos serviços a
serem ofertados aos contratantes de planos exclusivamente ambulatoriais. Em sua
justificativa, o ilustre Autor alega que determinadas empresas se recusam a cobrir
procedimentos preventivos, que são reconhecidamente essenciais para a detecção
precoce de determinadas patologias.
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Apensados à proposição supracitada, encontram-se os seguintes Projetos
que tratam de alterações à Lei nº 9.656, de 1998, ou de temas relacionados a planos
e seguros privados de assistência à saúde. São eles:
1º) Projeto de Lei nº. 4.078, de 2001, que “altera o art. 12 da Lei nº. 9.656, de
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde", cujo autor é o mesmo Parlamentar da proposição principal, Deputado
HENRIQUE FONTANA, visa a alterar o art. 12 da Lei dos Planos de Saúde, mais
especificamente os dispositivos relacionados à chamada segmentação da
assistência. Para tanto, o Projeto funde as segmentações de assistência
ambulatorial e hospitalar num único inciso e revoga o inciso II, que trata da
segmentação hospitalar. Em sua justificativa, o Autor da matéria alega que a
segmentação do mercado é potencialmente prejudicial ao usuário e, além de tudo,
anti-econômica, portanto, sugere a fusão das asegmentações;
2º) Projeto de Lei nº. 4.367, de 2001, de autoria do Deputado RONALDO
VASCONCELLOS, que “acrescenta parágrafo ao art. 17 da Lei nº. 9.656, de 03 de
junho de 1998, obrigando às unidades de saúde, laboratórios e serviços
assemelhados contratados ou credenciados de planos privados de assistência à
saúde a prestarem atendimento de urgência ou emergência, sem qualquer restrição,
aos usuários, mesmo no caso de inadimplência da operadora de planos de saúde”.
O Autor da matéria alega que a legislação vigente não é suficiente para proteger a
saúde dos usuários de planos privados de assistência à saúde, os quais ficam sem
garantia legal de atendimento em situações de urgência, quando há inadimplência
das operadoras. O projeto já foi apreciado anteriormente pela Comissão de Defesa
do Consumidor, que o aprovou.
3º) Projeto de Lei nº. 4.469, de 2001, de autoria do Deputado HENRIQUE
FONTANA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos seguros privados de assistência à saúde", instituindo o credenciamento
universal de profissionais de saúde”. A proposta do autor objetiva não dar às
operadoras

a oportunidade de moldar a sua rede credenciada já que todos os

profissionais estariam habilitados a pertencer à ela;
4º) Projeto de Lei nº. 4.570, de 2001, de autoria do Deputado Dr. HÉLIO, que
“altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, concedendo direitos aos aposentados
e pensionistas”. A proposição objetiva a redução de dez para cinco anos no prazo
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previsto no parágrafo único do art. 15º, para que aposentados e pensionistas gozem
da isenção de variação nas contraprestações em função da idade.
5º) Projeto de Lei nº. 4.844, de 2001, de autoria do Deputado EDUARDO
CAMPOS, que “altera dispositivos da Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que
dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde”. O Projeto propõe
que sejam alterados um conjunto de dispositivos do texto em vigor, entre eles a
exclusão de expressões,

a modificação de prazos de carência, a alteração de

dispositivos relativos a aposentados e funcionários demitidos, a possibilidade da livre
escolha de profissionais de saúde, entre outras propostas.
6º) Projeto de Lei nº. 7.267, de 2002, que “adiciona-se dispositivo à Lei n.º.
9.656, de 3 de junho de 1998, e dá outras providências”, de autoria do Deputado
JOSÉ CARLOS COUTINHO. Tem como fulcro a inclusão de procedimentos de
fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia no rol dos serviços definidos no art.
12.
7º) Projeto de Lei nº. 7.389, de 2002, de iniciativa do Deputado NEUTON
LIMA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a
obrigatoriedade de os planos e seguros privados incluírem atendimento psicológico
nos planos ou seguros-referência”.
8º) Projeto de Lei nº. 71, de 2003, de autoria do Deputado ARLINDO
CHINAGLIA, que “dispõe sobre o reembolso, ao Poder Público, de valores
correspondentes a seguro-saúde e outras modalidades de medicina de grupo
referentes a beneficiários atendidos, gratuitamente, na rede pública e no setor
privado conveniado ou contratado”. Visa a instituir uma série de procedimentos para
que se efetue o ressarcimento das operadoras de saúde ao Sistema Único de Saúde
— SUS, quando seus beneficiários forem atendidos nas unidades do sistema
público.
9º) Projeto de Lei nº. 156, de 2003, que “acrescenta dispositivo à Lei nº.
9.656, de 03 de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde”, cujo autor é o Deputado INOCÊNCIO DE OLIVEIRA. A
proposta abre a possibilidade de escolha do profissional por parte do beneficiário ou
dependente, desde que tal profissional seja legalmente habilitado e que aceite
remuneração equivalente ao valor praticado pelo plano ou seguro.
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10º) Projeto de Lei nº. 311, de 2003, do Deputado CARLOS NADER, que
“altera a alínea "f" do inciso II, do Art. 12 da Lei nº. 9.656, de 3 de julho de 1998, e
dá outras providências”. Pretende permitir, além do acompanhamento aos menores
de dezoito anos, já previsto no texto, o mesmo tipo de procedimento em relação a
idosos com mais de sessenta e cinco anos.
11º) Projeto de Lei nº. 1.349, de 2003, da lavra do Deputado JOÃO PAULO
GOMES DA SILVA, que “dispõe sobre o ressarcimento à rede pública de saúde
pelos planos e seguros de saúde privados”. O Projeto limita-se a estabelecer o
ressarcimento do setor público, já previsto na legislação em vigor, pelas operadoras,
por eventuais atendimentos prestados a seus beneficiários ou dependentes.
12º) Projeto de Lei nº. 1.603, de 2003, de autoria do Deputado MARIO
HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras providências”. Seu
intento é restringir o descredenciamento de entidades hospitalares e profissionais de
saúde e proibir a recusa de credenciamento caso os profissionais estejam aptos a
praticar suas respectivas profissões.
13º) Projeto de Lei nº. 1.777, de 2003, que “dispõe sobre a proibição das
empresas que gerenciam planos de saúde e afins em solicitar de seus associados
documentos de uso pessoal que não fazem prova de identidade e dá outras
providências”, de iniciativa do Deputado ANDRÉ LUIZ.
14º) Projeto de Lei nº. 2.474, de 2003, de autoria do Deputado JOAQUIM
FRANCISCO, que “estabelece o direito ao usufruto de planos de saúde pelo período
correspondente ao período de carência efetivamente paga”. Estabelece que o
usuário que, após contribuir durante todo o período de carência correspondente a
seu plano, por algum motivo deixe de fazê-lo, terá direito ao usufruto de todos os
benefícios previstos em seu contrato, pelo mesmo prazo de carência paga, a contar
da última mensalidade efetuada.
15º) Projeto de Lei nº. 2.934, de 2004, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, e dá outras providências”, deriva da Comissão Parlamentar de Inquérito cuja
a finalidade foi de investigar denúncias de irregularidade na prestação de serviços
por empresas e instituições privadas de Planos de Saúde”. A proposição altera
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diversos dispositivos da norma jurídica em questão, tais como: inclui como benefício
do plano de saúde a assistência farmacêutica, a cobertura de internação em
hospital-dia e internação domiciliar, cirurgia plástica reparadora para acidentes
pessoais e reconstrução da mama; cria o instituto da mobilidade para garantir ao
usuário o direito à mudança de plano; proíbe a cobrança de caução e estabelece
requisitos para a elaboração de contratos, entre outros.
16º) Projeto de Lei nº. 3.058, de 2004, cujo autor é o Deputado MARIO
HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras providências”. Seu
intento é obrigar as operadoras de planos de saúde a emitir relatório discriminando o
valor cobrado pelo prestador, o reconhecido pela operadora, os valores glosados, os
tributos e outros descontos.
17º) Projeto de Lei nº. 3.940, de 2004, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de
junho de 1998 e dá outras providências”, é de iniciativa do Deputado Dr. PINOTTI.
Estabelece normas para o funcionamento das empresas operadoras de plano de
saúde e o relacionamento entre operadoras, prestadores de serviços e beneficiários.
18º) Projeto de Lei nº. 4.075, de 2004, de autoria do preclaro Deputado
MARIO HERINGER, que “altera a Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", e dá outras
providências”. Proíbe o condicionamento do credenciamento, referenciamento e
cooperativismo de profissionais e entidades de saúde a critérios econômicos
próprios ou alheios, por parte das operadoras de planos de saúde.
19º) Projeto de Lei nº. 4.632, de 2004, de autoria do célebre Deputado JAMIL
MURAD, que “altera o art. 25 da Lei nº. 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos de seguro privados de assistência de saúde”. Propõe que a
empresa operadora de plano de saúde, quando autuada pela ANS, somente poderá
interpor recurso administrativo mediante prévio depósito do valor da multa
pecuniária.
20º) Projeto de Lei nº. 6.510, de 2006, de autoria do Deputado RICARTE DE
FREITAS, que “altera a Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, e dá outras
providências”, estabelecendo a compensação de carteira dos planos de saúde para
garantir em termos financeiros as despesas do usuário.
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21º) Projeto de Lei nº. 7.600, de 2006, de autoria do Deputado Dr. PINOTTI,
que “altera a Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, e dá outras providências”,
propondo uma série de medidas, tais como: vedação de caução, serviço ininterrupto
de atendimento para autorizações, transferência de contratos, contratualização e
adoção da TUNEP para remuneração de prestadores.
22º) Projeto de Lei nº. 582, de 2007, de autoria da Deputada ALICE
PORTUGAL, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da
mama por planos e seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer”.
23º) Projeto de Lei nº. 756, de 2007, de autoria da Deputada SOLANGE
ALMEIDA, que “altera a Lei nº. 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os
Serviços Privados de Assistência à Saúde e dá outras providências”, propondo o
ressarcimento de despesas com medicamentos nos planos que prevejam
atendimentos ambulatoriais.
24º) Projeto de Lei nº 1.942, de 2007, de autoria do Deputado BETO FARO,
que “altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados”,
proibindo a estipulação de prazo de carência para contratação de Planos de Saúde,
ressalvando os dispositivos relativos às doenças e lesões preexistentes
25º) Projeto de Lei nº 2.901, de 2008, de autoria do Deputado ARNON
BEZERRA, que “altera a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de saúde, a fim de proibir período de carência para exames prénatal e partos.
26º) Projeto de Lei nº 4.393, de 2008, de autoria da Deputada Vanessa
Grazziotin, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ressarcimento das operadoras de
planos de saúde ao Sistema Único de Saúde e dá outras providências.
27º) Projeto de Lei nº 5.024, de 2009, de autoria do Deputado Clóvis Fecury,
que proíbe às operadoras de exigirem autorização prévia para a realização de
procedimentos prescritos por médico.
28º) Projeto de Lei nº 5.143, de 2009, de autoria do Deputado Waldir Neves,
que inclui a inscrição do filho adotivo, adotando e criança ou adolescente sob
guarda, para aproveitamento dos prazos de carência contratado pelo adotante ou
guardião.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

535

A proposição é de competência de Plenário e neste Órgão Técnico deve ser
apreciada quanto ao mérito. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
deverá, posteriormente, manifestar-se em relação à constitucionalidade, conforme
previsto no art. 54 do Regimento Interno.
Por tratar-se de matéria de competência do Plenário, não foi aberto prazo
para apresentação de Emendas.
Apresentamos o presente relatório e o voto.
II - VOTO DO RELATOR
O sistema de saúde brasileiro caracteriza-se por ser um sistema de saúde
misto, onde os setores público e privado atuam no provimento e no financiamento
dos bens e serviços de saúde. Apesar da Constituição de 1988 ter garantido o
acesso aos serviços de saúde como um direito universal e igualitário de todos os
cidadãos brasileiros, devendo o Estado proporcioná-lo, ela permitiu a coexistência,
paralelamente ao sistema público de saúde, de um sistema de saúde suplementar.
Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, como podemos
verificar na Tabela a seguir, cerca de 52,6 milhões de brasileiros possuem algum
tipo de plano ou seguro privado de saúde.
Beneficiários de planos de saúde por cobertura assistencial e tipo de
contratação do plano, segundo época de contratação do plano e competência
(Brasil – 2000 e 2008)
Total
Coletivo
Individual
Não Identificado

Absoluto

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

16,5 15.570.324

%

dez/00

33.450.369 12.360.463

37,0 5.519.582

46,5

Mar 09

52.653.718 39.576.432

75,2 10.578.991 20,1 2.498.295

dez/00

10.131.654 7.289.787

72,0 2.841.867

28,0

Mar 09

40.939.515 32.513.545

79,4 8.425.970

20,6

dez/00

23.318.715 5.070.676

21,7 2.677.715

11,5 15.570.324

66,8

Mar 09

11.714.203 7.062.887

60,3 2.153.021

18,4 2.498.295

21,3

4,7

Novos

Antigos

Fonte : ANS. Cadernos de Informação da Saúde Suplementar, Junho de 2009.
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Existem cinco1 grandes modalidades de atuação da assistência médica
suplementar no Brasil: a medicina de grupo, as cooperativas médicas, os planos
próprios das empresas (autogestão), as seguradoras e as filantrópicas. Elas se
distinguem quanto à forma de contratação dos serviços de saúde.
A medicina de grupo constitui empresas médicas que administram planos de
saúde

para

empresas,

indivíduos

e

famílias,

com

atendimento

baseado,

principalmente, numa rede credenciada de serviços. Nos planos destinados a
pessoas jurídicas, a adesão dos empregados é automática em caso de custos
financiados integralmente pelo empregador, em caso de divisão de custos com o
empregado, a participação é opcional.
As cooperativas são entidades onde médicos são sócios e prestadores de
serviço simultaneamente, com pagamento proporcional a quantidade de serviços
prestados. As UNIMED`s representam quase a totalidade desse segmento.
Os planos próprios das empresas constituem planos fechados, restritos
apenas a funcionários e seus dependentes, em geral de uma única empresa que é
responsável pela administração direta do plano (autogestão), podendo ainda dispor
de uma rede credenciada.
As seguradoras, que originalmente no Brasil funcionavam ofertando
unicamente o seguro saúde por reembolso, atualmente podem, também, lançar mão
de rede credenciada.
Embora o setor suplementar de saúde cubra uma parcela expressiva da
população brasileira, com evidente importância no provimento dos serviços de
saúde, somente recentemente, com a regulamentação do setor de medicina
suplementar, este passou a ter o atual desenho institucional do sistema de saúde
brasileiro. Portanto, os efeitos da regulamentação são ainda recentes o que tem
trazido diversas situações de insatisfação aos beneficiários, em boa parte diante das
dificuldades encontradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS frente
às suas atribuições de regulação e fiscalização do setor.

1

Segundo a ANS no total são oito as modalidades de atuação, são elas: administradoras,
cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, instituições filantrópicas, autogestões
(patrocinadas e não patrocinadas), seguradoras especializadas em saúde, medicina de grupo e
odontologia de grupo.
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Sob o ponto de vista do beneficiário existem problemas que são fruto da
confluência de fatores que passam pelo desenho institucional do setor, pela atuação,
algumas vezes, inadequada da ANS, pela interferência do Poder Público e os atritos
resultantes de normas que ferem o que está estabelecido na Lei nº 8.078, de 1990, o
Código de Defesa do Consumidor. Não é a toa que o setor é um dos campeões de
reclamações nos Procons de todo o país.
Diante desse quadro é que devemos ter a preocupação de construir uma
proposta que venha mitigar os problemas enfrentados pelo beneficiário garantindo o
equilíbrio econômico-financeiro das empresas e a qualidade no atendimento.
Acreditamos que só assim teremos equilíbrio entre os interesses de beneficiários,
prestadores e operadoras, algo que não tem acontecido. É importante ressaltar,
ainda, que temos consciência que é obrigação constitucional do Poder Público
oferecer Saúde com qualidade para todos os brasileiros. No entanto, não é por não
termos conseguido fazer com que o Sistema Único de Saúde – SUS forneça
atendimento adequado aos cidadãos brasileiros que deixaremos de buscar a
qualidade na oferta da medicina suplementar.
A este Relator cabe estudar as proposições tendo em vista o interesse do
beneficiário de planos e seguros privados. Para tanto, identificamos os principais
problemas enfrentados por estes consumidores, são eles:
1 – REAJUSTE POR IDADE
Problema: A atual forma de reajuste concentra os reajustes para as faixas
etárias mais elevadas. Com isso, parte dos usuários mais idosos, fase da vida em
que mais se necessita dos serviços de saúde, é obrigada a abandonar o seu plano e
utilizar o SUS, mesmo depois de ter contribuído para um plano de saúde por muitos
anos.
Contratos
Contratos celebrados até
1 de janeiro de 1999

Faixas Etárias

Variação
Reajuste
fixado
contrato2

2

em

A Súmula Normativa nº05/2003 determina que: "os contratos individuais de planos privados
de assistência à saúde celebrados anteriormente à vigência da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, cujas cláusulas não indiquem expressamente o índice de preços a ser utilizado para
reajustes das contraprestações pecuniárias e sejam omissos quanto ao critério de apuração e
demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverão adotar o percentual
de variação divulgado pela ANS e apurado de acordo com a metodologia e as diretrizes
submetidas ao Ministério da Fazenda"
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Zero a 17 anos;
18 a 29 anos;
30 a 39 anos;
40 a 49 anos;
50 a 59 anos;
60 a 69 anos;
70 anos ou mais
Contratos a partir de 0 a 18 anos;
Janeiro de 2004, com a 19 a 23 anos;
vigência do estatuto do 24 a 28 anos;
idoso.
29 a 33 anos;
(dez faixas)
34 a 38 anos;
39 a 43 anos;
44 a 48 anos;
49 a 53 anos;
54 a 58 anos;
59 anos ou mais

Contratos
celebrados
entre 2 de janeiro de 1999
a dezembro de 2003.
(sete faixas)

Última faixa etária não
pode ter valor superior a
seis vezes o valor da
primeira faixa, ou seja, a
variação
máxima
em
termos percentuais entre
elas é de 500%.
Variação
percentual
continua de 500%, no
entanto,
a
variação
acumulada entre a sétima
e a décima faixas não
pode ser superior à
variação acumulada entre
a primeira e a sétima
faixas. Objetiva evitar
reajustes mais elevados
nas faixas etárias mais
altas.

2 – PLANOS ANTIGOS
Problema: Os Contratos assinados antes de 2 de janeiro de 1999, celebrados
antes da vigência da Lei 9.656/98, que não foram adaptados às novas regras
estabelecidas estão regidos por uma legislação mais flexível sujeitando os usuários,
cerca de 13 milhões de beneficiários a situações claramente mais desfavoráveis. Os
contratos antigos não podem mais ser comercializados e permanecem válidos
apenas para os beneficiários que não optaram pela adaptação às novas regras, mas
são intransferíveis (sua transferência é vedada a terceiros sob qualquer pretexto) e
suas condições são garantidas apenas ao titular e aos dependentes já inscritos.
Permite-se, somente, a inclusão de novo cônjuge e filhos.
Uma pequena parcela destes contratos, desde 2004, está tendo reajustes
diferenciados. Isto porque, naquele ano, a ANS questionou os reajustes praticados
por algumas seguradoras e operadoras de medicina de grupo, após decisão em
Ação Direta de Inconstitucionalidade que retirou da Agência a prerrogativa de
autorização prévia dos reajustes de contratos antigos, na forma como vinha
praticando desde 1999. Esse questionamento resultou na proposta da ANS de
assinatura de termos de compromisso, mediante os quais as referidas operadoras
passaram a submeter os reajustes à regulação da ANS.
Principais Problemas dos Beneficiários de Planos Antigos
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Não há a necessidade de prévia autorização
da ANS para aplicação dos reajustes anuais
e pode haver reajustes maiores nas faixas
etárias mais elevadas.
Exclusão
de
doenças
e Necessidade de prévia regulamentação de
procedimentos
doenças preexistentes.
Sem necessidade de prévia autorização da
Idosos
ANS para aplicação de qualquer aumento por
mudança de faixa etária para maiores de 60
anos
Rescisão unilateral de Contrato Possível
Limitada
Internação Hospitalar
Reajustes

3 – PLANOS COLETIVOS
Problema: Devido ao menor controle dos contratos coletivos as operadoras de
planos de saúde preferem estes Planos e estão incentivando os beneficiários a
ingressarem ou migrarem para esta modalidade. Existe, por exemplo, a
possibilidade de crescimento de falsos planos coletivos por adesão, que reúnem de
alguma maneira beneficiários por meio de um CNPJ, propiciando diminuição dos
custos regulatórios e dos preços de entrada, mas que ao mesmo tempo representam
grande risco aos beneficiários, pois estes podem ser prejudicados, seja por reajustes
abusivos ou pela não renovação de contrato.
Principais Diferenças entre Planos Individuais e Coletivos

Possibilidade
de Contratar

Preços iniciais

Reajustes

Rescisão contratual

Permanência
no plano

Individuais
Qualquer pessoa física.

Geralmente mais caros do
que o coletivo da mesma
operadora e de cobertura
equivalente.
Regulados e limitados pela
ANS.

ANS regula a questão e
veda a rescisão unilateral
do contrato.
Tempo indefinido.

Coletivos
Só é possível contratar com
intermediação de pessoa
jurídica
(empresa,
associação ou sindicato).
Geralmente mais baratos
que os individuais da mesma
operadora e de cobertura
equivalente
Não regulados pela ANS,
geralmente são maiores do
que os impostos aos
contratos individuais.
ANS não regula e é prática
corrente a rescisão unilateral
do contrato.
Há a possibilidade de
rescisão
unilateral
de
contrato e, em caso de
contrato coletivo empresarial,
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existem restrições ligadas ao
desligamento da empresa
(demissão
ou
aposentadoria).

4 – DOENÇAS E PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS
Problema: A Lei 9.656/98 impõe a todos os planos de saúde que sejam
cobertas as doenças relacionadas na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de
Saúde (OMS), o que é um avanço, pois a maioria dos contratos anteriores à Lei
excluía muitas patologias (câncer, AIDS, doenças congênitas ou crônicas), entre
outros.
No entanto, a ANS e o Conselho de Saúde Suplementar estabeleceram
normas que restringiram os procedimentos que devem ser cobertos. A exclusão
ocorreu, pore xemplo, por meio da criação de um Rol de Procedimentos, previsto na
Resolução Normativa 82. Muitas entidades de defesa do consumidor acreditam que
a limitação ou exclusão de cobertura é uma medida que contraria a própria natureza
do contrato do plano de saúde, que teria a finalidade de garantir a saúde integral – e
não apenas parte dela.
Principais Exclusões
Dispositivo Legal

Restrição

Resolução 12 do Consu

Restringe a cobertura de transplantes
apenas a rins e córneas, deixando de fora
transplantes de fígado, medulas, coração,
etc.
Exclui a cobertura dos acidentes de
trabalho e das doenças profissionais que
seriam de cobertura obrigatória pelos
planos de saúde.

Resolução 15 do Consu

5 – CLÁSULAS ABUSIVAS
Problema: Alguns contratos contêm cláusulas abusivas com respaldo em
regulamentos da ANS causando graves transtornos aos usuários que tem que
recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou ao Poder Judiciário para fazer valer
os seus direitos.
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6 – CARÊNCIA PARA DOENÇAS PRÉ-EXISTENTES
Problema: A Lei 9.656/98 autorizou a exigência de um longo prazo de
carência (vinte e quatro meses) para a cobertura das doenças preexistentes. Ou
seja, o usuário que for portador de uma doença ou lesão à época da assinatura do
contrato não terá direito a uma lista de procedimentos de alta complexidade,
inclusive cirurgias. É o período denominado de “cobertura parcial temporária”. Além
de ser tecnicamente impossível delimitar o momento exato do surgimento da maioria
das doenças, o prazo de 24 meses é , a nosso ver, muito longo.
7 – AGRAVO
Problema: É obrigatório o oferecimento de alternativa que possibilite a
cobertura imediata de todos os procedimentos, inclusive de alta complexidade,
eventos cirúrgicos e leitos de alta tecnologia, aos portadores de doenças e lesões
preexistentes. Chama-se “agravo” – que significa um acréscimo no valor da
prestação mensal do plano de saúde em função da doença preexistente. Assim, o
usuário poderia pagar uma mensalidade maior, mas seria atendido em todas as
necessidades e procedimentos médicos relacionados à doença, sem a carência de
dois anos à qual estão sujeitos aqueles que optarem pela “cobertura parcial
temporária”. No entanto, na prática, as operadoras de planos não viabilizaram a
oferta obrigatória do agravo.
8 – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Problema: Infelizmente, apesar da Lei 9.656/98 determinar que deva haver
atendimento dos casos de urgência e emergência, após 24 horas da assinatura do
contrato, uma resolução posterior da ANS buscou restringir, de forma significativa, a
assistência à saúde nessas condições. A Resolução 13 do Consu limitou os
atendimentos de urgência e emergência a somente 12 horas no ambulatório, nas
hipóteses de o usuário ter um plano exclusivamente ambulatorial ou mesmo tendo
um plano hospitalar, se estiver durante o período de carência do plano. A medida
nega também assistência à saúde do usuário que possui plano hospitalar, se a
urgência ou emergência não representar necessidade de internação. Para a
gestante que possui plano com direito à cobertura hospitalar e obstétrica, é oferecido
apenas atendimento ambulatorial por 12 horas, se ainda estiver cumprindo carência.
Segundo o entendimento dos órgãos de defesa do consumidor esta
Resolução é ilegal, pois, ao invés de regulamentar o atendimento dos casos de
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urgência e emergência garantidos na Lei, impõe uma série de restrições ao direito
dos usuários.
9 – MOBILIDADE
Problema: Diante do alto custo de transação, principalmente os de mudança
de plano, o poder de barganha do beneficiário diminui consideravelmente. Sendo
assim, este se sente obrigado a permanecer cliente da mesma empresa arcando
com os custos dessa permanência. A mobilidade com portabilidade de carências,
geraria maior concorrência e, conseqüentemente, diminuição no preço e melhoria na
qualidade dos serviços e produtos. Em 15 de janeiro de 2009 foi editada a
Resolução Normativa nº186, da ANS, regulamentando a mobilidade com
portabilidade de carências que entrou em vigor em abril de 2009. Embora a proposta
tenha sido um avanço ela merece aperfeiçoamentos pois não atende plenamente os
anseios dos beneficiários, nem sua totalidade já que se dirige apenas aos
beneficiários de planos individuais.
10 – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE SUPLEMENTAR
Problema: A Consolidação e aplicação do Programa de Qualificação em
Saúde Suplementar da ANS, proporcionaria que os planos cujo Índice de
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS ficasse abaixo do esperado fossem
punidos ou que aqueles que conseguissem atingir as metas recebessem algum tipo
de prêmio.
Alguns destes problemas já foram detectados e contemplados nos projetos
ora analisados e no Substitutivo elaborado na Comissão de Seguridade Social e
Família – CSSF. O Quadro a seguir coloca os pontos da atual legislação que
sofreram alterações no Substitutivo da CSSF e o nosso comentário sobre eles.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO SUBSTITUTIVO
4.076/2001 NA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Lei nº 9.656/1998

1)
Artigo
1º, II
Assunto:
Natureza
Jurídica
3

II - Operadora de Plano de
Assistência à Saúde: pessoa
jurídica
constituída
sob
a
modalidade de sociedade civil
ou comercial, cooperativa, ou

PL

SUBSTITUTIVO3
PL
4.076/2001
CSSF
II – Operadora de Plano de
Assistência à Saúde: pessoa
jurídica constituída sob a
modalidade
sociedade
comercial,
cooperativa,
ou

As alterações propostas no Substitutivo da CSSF foram negritadas e sublinhadas.
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DO

entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I
deste artigo
2) Artigo 1º, § Incluem-se na abrangência desta
2º
Lei as cooperativas que operem
Assunto:
os produtos de que tratam o
Instituições de inciso I e o § 1º deste artigo, bem
Direito Público assim as entidades ou empresas
que
mantêm
sistemas de
assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de
administração.

3) Artigo 10, Art. 10. É instituído o planocaput.
referência de assistência à
Assunto:
saúde,
com
cobertura
Planoassistencial médico-ambulatorial
Referência e e hospitalar, compreendendo
ações
de partos e tratamentos, realizados
Prevenção e exclusivamente no Brasil, com
Promoção de padrão de enfermaria, centro de
Saúde
terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação
hospitalar, das doenças listadas
na
Classificação
Estatística
Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a
Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as
exigências
mínimas
estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto: .....

4) Art. 10, § 1º não existe o § 1ºA
A.
Assunto: Junta
Médica
para

entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou
contrato de que trata o inciso I
deste artigo.
Incluem-se na abrangência
desta Lei as cooperativas, que
operem os produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º deste
artigo,
as
entidades
ou
empresas
que
mantêm
sistemas de assistência à
saúde, pela modalidade de
autogestão
ou
de
administração, bem como as
instituições,
de
direito
público ou privado, federais,
estaduais e municipais que
prestem
serviços
de
assistência à saúde de seus
servidores,
podendo
as
autogestões
celebrar
convênios ou contratos com
entidades de direito público e
privado.
Art. 10. É instituído o plano ou
seguro-referência
de
assistência à saúde, com
cobertura
assistencial
compreendendo
partos
e
tratamentos,
realizados
exclusivamente no Brasil, com
padrão de enfermaria ou centro
de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação
hospitalar,
das
doenças
relacionadas na Classificação
Estatística Internacional de
Doenças
e
Problemas
Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde,
bem
como
ações
de
prevenção e promoção da
saúde
respeitadas
as
exigências
mínimas
estabelecidas no art. 12 desta
Lei, exceto”: .....
“§ 1ºA. Para os fins do
disposto no inciso II, junta
médica,
composta
por
representantes da ANS, das
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análise
de
procedimentos
, se estéticos
ou não.

5) Art. 11,
caput
Assunto: Prazo
de Carência

6) Art.
parágrafo
único, II
Assunto:
Agravo

Art. 11 É vedada a exclusão de
cobertura às doenças e lesões
preexistentes
à
data
de
contratação dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei após vinte e quatro
meses de vigência do aludido
instrumento contratual, cabendo
à respectiva operadora o ônus
da prova e da demonstração do
conhecimento
prévio
do
beneficiário.
11, Não há inciso II no parágrafo
único.

7) Art. 12, I
Assunto:
Segmentação;
internação
hospitalar;
acompanhante
para
idosos;
medicamentos
para
uso
domiciliar;

Art. 12. São facultadas a oferta,
a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I
e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo,
respeitadas
as
respectivas
amplitudes
de
cobertura
definidas no plano-referência de
que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento
ambulatorial:
a) cobertura de consultas
médicas, em número ilimitado,
em
clínicas
básicas
e
especializadas,
reconhecidas
pelo Conselho Federal de

operadoras, das sociedades
médicas respectivas e dos
usuários, avaliará, quando
necessário,
se
os
procedimentos clínicos ou
cirúrgicos,
bem
como
próteses e órteses, objetivam
restaurar
funções
para
correção
de
lesão
proveniente
de
acidente
pessoal
ou de plástica
reconstrutiva de mama”.
Art. 11 É vedada a exclusão de
coberturas às doenças e lesões
pré-existentes à data de
contratação dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta lei após dezoito
meses de vigência do aludido
instrumento contratual, cabendo
à respectiva operadora o ônus
da prova e da demonstração do
conhecimento
prévio
do
beneficiário.
Parágrafo único: São Vedados:
II – o oferecimento de agravo
ou
qualquer
outra
modalidade de aumento no
valor das contraprestações
pecuniárias para a inclusão
da cobertura referida no
caput (NR).”
Art. 12. São facultadas a oferta,
a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1º desta Lei,
nas segmentações previstas
nos incisos I a V deste artigo,
respeitadas
as
respectivas
amplitudes
de
cobertura
definidas no plano-referência de
que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I – Obrigatoriedade dos
procedimentos privativos;

II - quando incluir atendimento
ambulatorial:
(...)
III – quando incluir internação
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Medicina;
b) cobertura de serviços de
apoio diagnóstico, tratamentos e
demais
procedimentos
ambulatoriais, solicitados pelo
médico assistente;
II - quando incluir internação
hospitalar:
a) cobertura
de
internações
hospitalares, vedada a limitação
de prazo, valor máximo e
quantidade, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de
Medicina,
admitindo-se
a
exclusão dos procedimentos
obstétricos;
b) cobertura de internações
hospitalares em centro de
terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo,
valor máximo e quantidade, a
critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas
referentes a honorários médicos,
serviços gerais de enfermagem e
alimentação;
d) cobertura
de
exames
complementares indispensáveis
para o controle da evolução da
doença e elucidação diagnóstica,
fornecimento de medicamentos,
anestésicos, gases medicinais,
transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico
assistente,
realizados
ou
ministrados durante o período de
internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer
taxa,
incluindo
materiais
utilizados, assim como da
remoção
do
paciente,
comprovadamente necessária,
para
outro
estabelecimento
hospitalar, dentro dos limites de
abrangência geográfica previstos
no
contrato,
em
território
brasileiro; e
f) cobertura de despesas de

hospitalar:
a) cobertura de internações
hospitalares, vedada a limitação
de prazo, valor máximo e
quantidade, em clínicas básicas
e especializadas, inclusive nas
modalidades opcionais de
hospital-dia
e
internação
domiciliar, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
(...)
e) cobertura de toda e qualquer
taxa,
incluindo
materiais
utilizados, aluguéis e diárias,
assim como da remoção do
paciente,
comprovadamente
necessária,
para
outro
estabelecimento
hospitalar,
dentro
dos
limites
de
abrangência
geográfica
previstos no contrato, em
território brasileiro; e
f) cobertura de despesas de
acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito
anos e maiores de sessenta e
cinco anos;
IV - quando incluir atendimento
obstétrico:
(...)
V – quando incluir atendimento
odontológico:
(...)
VI
–
quando
incluir
assistência farmacêutica, o
fornecimento
de
medicamentos
para
uso
domiciliar, conforme dispuser
o regulamento;
VII – quando fixar prazo de
carência:
(...)
VIII - reembolso, em todos os
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acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito
anos;
III - quando incluir atendimento
obstétrico:
a) cobertura assistencial ao
recém-nascido, filho natural ou
adotivo do beneficiário, ou de
seu dependente, durante os
primeiros trinta dias após o
parto;
b) inscrição
assegurada
ao
recém-nascido, filho natural ou
adotivo do beneficiário, como
dependente,
isento
do
cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta
dias do nascimento ou da
adoção;
IV - quando incluir atendimento
odontológico:
a) cobertura de consultas e
exames
auxiliares
ou
complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos
preventivos, de dentística e
endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais
menores, assim consideradas as
realizadas
em
ambiente
ambulatorial e sem anestesia
geral;
V - quando fixar períodos de
carência:
a) prazo máximo de trezentos
dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e
oitenta dias para os demais
casos;
c) prazo máximo de vinte e
quatro horas para a cobertura
dos casos de urgência e
emergência;
VI - reembolso, em todos os
tipos de produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, nos limites das
obrigações
contratuais,
das

tipos de produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, nos limites das
obrigações contratuais, das
despesas
efetuadas
pelo
beneficiário com assistência à
saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for
possível a utilização dos
serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados
pelas operadoras, de acordo
com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares
praticados
pelo
respectivo
produto, pagáveis no prazo
máximo de trinta dias após a
entrega
da
documentação
adequada;
IX - inscrição de filho adotivo,
menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de
carência já cumpridos pelo
beneficiário adotante.
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despesas
efetuadas
pelo
beneficiário com assistência à
saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços
próprios,
contratados,
credenciados ou referenciados
pelas operadoras, de acordo
com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares
praticados
pelo
respectivo
produto, pagáveis no prazo
máximo de trinta dias após a
entrega
da
documentação
adequada;
VII - inscrição de filho adotivo,
menor de doze anos de idade,
aproveitando os períodos de
carência já cumpridos pelo
beneficiário adotante”.
8) Art. 18
Assunto:
Relacionament
o da operadora
de plano de
saúde com os
prestadores de
serviço;
contratos;

A aceitação, por parte de
qualquer prestador de serviço ou
profissional
de
saúde,
da
condição
de
contratado,
credenciado ou cooperado de
uma operadora de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, implicará as
seguintes obrigações e direitos:
I - o beneficiário de determinada
operadora,
em
nenhuma
hipótese e sob nenhum pretexto
ou
alegação,
pode
ser
discriminado ou atendido de
forma
distinta
daquela
dispensada
aos
clientes
vinculados a outra operadora ou
plano;
II - a marcação de consultas,
exames e quaisquer outros
procedimentos deve ser feita de
forma a atender às necessidades
dos beneficiários, privilegiando
os casos de emergência ou
urgência,
assim
como
as
pessoas com mais de sessenta e
cinco anos de idade, as
gestantes, lactantes, lactentes e
crianças até cinco anos;

A aceitação, por parte de
qualquer prestador de serviço
ou profissional de saúde, da
condição
de
contratado,
credenciado, referenciado ou
cooperado de uma operadora
de produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, implicará:
I – formalizar, por intermédio
de instrumento contratual, os
direitos e obrigações mútuos,
inclusive:
a) os procedimentos para os
quais
o
prestador
ou
profissional de saúde é
indicado, especificando o
regime de atendimento, se
hospitalar, ambulatorial, de
urgência ou emergência;
b) os valores dos serviços
contratados, prazos e formas
de pagamento e faturamento;
c) definição de formas de
auditoria
técnica
e
administrativa, bem como de
procedimentos para os quais
sejam
necessárias
autorização prévia;
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III - a
manutenção
de
relacionamento de contratação,
credenciamento
ou
referenciamento com número
ilimitado de operadoras, sendo
expressamente
vedado
às
operadoras, independente de
sua
natureza
jurídica
constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à
atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de
dezembro
de
1999,
os
prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não
poderão
manter
contrato,
credenciamento
ou
referenciamento com operadoras
que não tiverem registros para
funcionamento
e
comercialização
conforme
previsto nesta Lei, sob pena de
responsabilidade por atividade
irregular

9) Art. 34
“As pessoas jurídicas que
Assunto:
executam outras atividades além
Operadoras de das abrangidas por esta Lei
Auto-gestão
deverão, na forma e no prazo
definidos pela ANS, constituir
pessoas
jurídicas
independentes, com ou sem fins
lucrativos, especificamente para
operar planos privados de
assistência à saúde, na forma da
legislação em vigor e em
especial desta Lei e de seus
regulamentos”.

d) definição do prazo de
vigência
do
contrato,
condições
para
sua
renovação,
bem
como
previsão de multa pelo seu
descumprimento;
e)
causas
de
rescisão,
garantida aos pacientes a
continuidade dos tratamentos
em curso;
f) fornecimento à operadora e
à ANS das informações
relativas
aos
serviços
prestados, resguardado o
sigilo profissional;
g)
critérios
para
descredenciamento.
II – se pessoa jurídica,
possuir registro no Cadastro
Nacional
de
Estabelecimentos de Saúde.
§ 1º A manutenção de
relacionamento de contratação,
credenciamento
ou
referenciamento com número
ilimitado de operadoras, sendo
expressamente
vedado
às
operadoras, independente de
sua
natureza
jurídica
constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à
atividade profissional.
§ 2º O disposto neste artigo
aplica-se
aos
estabelecimentos
hospitalares sem prejuízo do
disposto no art. 17”.
“As pessoas jurídicas que
executam outras atividades
além das abrangidas por esta
Lei deverão, na forma e no
prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas
independentes, com ou sem
fins lucrativos, especificamente
para operar planos privados de
assistência à saúde, na forma
da legislação em vigor e em
especial desta Lei e de seus
regulamentos.
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Parágrafo
Único
–
A
exigência prevista no caput
não se aplica:
I – à entidade de autogestão
que, na data da publicação da
Lei Complementar n. 109, de
29 de maio de 2001, já
prestava
serviços
de
assistência à saúde;
II – à entidade de autogestão
constituída por intermédio de
seu
departamento
de
recursos humanos ou órgão
assemelhado;
III – à entidade de autogestão
que, além da operação de
planos
privados
de
assistência à saúde, exerce
atividade caracterizada como
ação de promoção à saúde,
nos termos do art. 35 – F da
Lei n. 9.656/98.
IV – as fundações de direito
público
ou
privado,
constituídas
antes
do
advento desta lei, observado
o fim a que se destina”.

10) Art. 13A
O artigo 13 A não existe.
Assunto:
Direito
à
mobilidade
(portabilidade)

“Art. 13ª. Após decorridos
cento e oitenta dias da
contratação, é assegurado ao
usuário insatisfeito com sua
operadora, desde que em dia
com
o
pagamento
das
contraprestações
pecuniárias, o direito de
mobilidade, consistente na
troca
de
operadora,
preservados a similaridade
entre os planos e os prazos
de carência já cumpridos,
inclusive os relativos à
cobertura parcial temporária
dos casos de doenças e
lesões pré-existentes.
§ 1º A insatisfação a que se
refere o caput deve ser
comprovada
mediante
reclamação acolhida como
procedente
pelo
Poder
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judiciário, ou pela ANS, em
processo regular.
§ 2º O exercício do direito de
mobilidade condiciona-se à
aceitação por parte da nova
operadora”
11) Art. 35 N
Inexistente.
“As pessoas jurídicas cujo
Assunto:
objeto social preveja a
Registro
comercialização de planos de
Pessoas
saúde, ou o oferecimento de
rede
credenciada
ou
Jurídicas
na
ANS
referenciada para prestação
de serviços de assistência
médica
ou
odontológica,
ainda
que
constituídas
anteriormente
a
2
de
setembro de 1998, terão o
prazo de um ano, a partir da
entrada em vigor deste artigo,
para comprovar seu registro
na ANS, a partir do qual a
Agência poderá tomar as
medidas cabíveis visando à
sua extinção”
Comentário: A atual legislação já prevê o que o Art. 35 N deseja.
12) Art. 35 O
Inexistente
“Constitui crime induzir o
consumidor ou usuário a
Assunto: Coibir
indução
ao
adquirir produto que possa
consumo
ser confundido com plano
inadequado.
privado de assistência à
saúde regulado por esta li, ou
apresentar-se
como
operadora deste, por via de
indicação ou afirmação falsa,
enganosa ou ardilosa sobre a
natureza
dos
produtos
oferecidos, utilizando-se de
qualquer meio, inclusive a
veiculação ou divulgação
publicitária:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 5
(cinco) anos e multa.”

Estas alterações elencadas no Substitutivo da CSSF foram importantes pois
sabemos do intenso trabalho realizado por todos os parlamentares daquela
Comissão e do ilustre relator, Deputado Ribamar Alves. A partir daí iniciamos os
nossos estudos e contamos com a colaboração de diversas pessoas e entidades em
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todo o processo. É dessa forma que gostaríamos de agradecer a participação dos
Senhores Fausto Pereira dos Santos, Presidente da Agência Nacional de Saúde
Suplementar-ANS, Roberto Augusto Castellano Pfeiffer, Diretor Executivo do
Procon-SP, Arlindo Almeida, Presidente da Associação Brasileira de Medicina de
Grupo – Abramge; e das Senhoras Maria Beatriz Corrêa Salles, Coordenadora Geral
de Assuntos Jurídicos do Departamento de Proteção e Defesa do ConsumidorDPDC; Marilena Lazzarini, Coordenadora Institucional do Instituto de Defesa do
Consumidor- Idec; Maria Inês Dolci, Coordenadora do Departamento Institucional do
Pro Teste, na Audiência Pùblica realizada na Comissão de Defesa do Consumidor
em 07 de agosto de 2008. As observações dos participantes foram de extrema
importância para a elaboração de nosso Substitutivo, assim como as sugestões que
enviaram após esta data. Da mesma forma não poderia deixar de agradecer e
ressaltar a imensa luta e contribuição do Deputado Dr. Pinotti em todo o processo de
discussão desse tema nesta Casa. Seu nome será sempre lembrado quando
falarmos de Saúde neste Parlamento. Especial agradecimento devo dar aos
assessores da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e da Secretaria de
Acompanhamento Econômico – SEAE, do Ministério da Fazenda, que sempre se
mostraram disponíveis em contribuir com este Relator demonstrando, desta forma, o
elevado espírito público que move a grande

maioria dos servidores daquelas

instituições. Agradeço, ainda, as sugestões apresentadas pela ANS, pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, pela União Nacional das Instituições de Autogestão
em Saúde – UNIDAS e por técnicos do Banco do Brasil, Petrobras, Caixa
Econômica Federal e Correios ao primeiro Substitutivo apresentado. Esta nova
versão em muito avança e corrigi algumas imperfeições que poderiam trazer
prejuízos indevidos aos consumidores, às operadoras e à ANS.
Nossa proposta não se furtou em propor avanços em temas importantes.
Sabemos que os parlamentares que compõem esta Comissão têm consciência da
situação de hipossuficência dos beneficiários e ratificarão essas iniciativas que ora
propomos. Preocupamos-nos, contudo, em não sugerir nada que possa significar
desequilíbrio econômico-financeiro para as operadoras. No entanto, temos
consciência de que este ramo de atividade econômica é diferenciado e, portanto,
deve ser tratado de acordo com suas especificidades.
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Cabe informar, ainda, que nossa atuação não se fixou, apenas, na elaboração
do presente substitutivo. Apresentamos, no início de novembro deste ano, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 302/2008 que objetiva “incluir no inciso III, do

§ 2º do art. 58 da Constituição Federal, a possibilidade do Congresso Nacional
convocar dirigentes de entidades vinculadas a Ministérios, bem como dirigentes
máximos de concessionárias e permissionárias de serviços públicos para prestar
informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições”. Infelizmente, reiteradas
vezes os dirigentes máximos das instituições da Administração Indireta e de
permissionárias e concessionárias de serviços públicos não tem comparecido aos
convites formulados pelas Comissões temáticas desta Casa. Acredito que a
proposta supracitada ao ampliar os mecanismos de fiscalização do Poder
Legislativo, no caso especíco à ANS, fornece mais um instrumento importante aos
cidadãos em suas relações de consumo.
Além disso, nos comprometemos com a ANS e o Ministério da Fazenda de
criarmos um grupo de trabalho para avançarmos em outras propostas que não
puderam ser abordadas neste Substitutivo. Seja porque tratam de questões que não
possuem propostas consensuais e que, portanto, merecem um debate mais intenso,
seja porque existem propostas sendo elaboradas na ANS, no Ministério da Saúde ou
no Ministério da Fazenda.
Relaciono, no quadro a seguir, os principais pontos apresentados em nosso
Substitutivo.
Principais Propostas do Substitutivo ao PL nº 4.176/01
Comissão de Defesa do Consumidor
Relator Deputado Cezar Silvestri
Assunto
1. Abrangência de submissão à Lei

Proposta
Pessoas jurídicas de direito privado e
público (federal, estadual ou municipal)
2. Natureza Jurídica das operadoras
Sociedade civil ou comercial
3. Que planos se subordinam às normas
Planos Individuais e Coletivos
e à fiscalização da ANS?
4. Plano-referência
Incluído ações de promoção e
prevenção da saúde

5. Doenças preexistentes
Carência de 12 meses
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6. Agravo

Permitido

7.
Cobertura
de
despesas
acompanhantes
8. Assistência Farmacêutica

de Acompanhantes de maiores de 60 anos
e menores de 18 anos
Incluída desde que associada a
atendimento ambulatorial, internação
hospitalar ou obstetrícia
9. Carência para cobertura de casos de
24 horas, após o qual deve ser
urgência e emergência
garantida assistência, associada
a segmentação contratada
10. Reajuste Por Faixa Etária

11. Cobertura de aluguéis e diárias
12. Reajuste Planos Coletivos

Devem
obedecer
os
seguintes
princípios:
§ 1º Distribuição
igualitária dos
reajustes nas três últimas faixas etárias;
§ 2º Incentivo, não vinculado a uma
operadora, aos beneficiários que estão
a mais tempo no sistema de saúde
suplementar;
Incluída para internação hospitalar
Serão monitorados pela ANS

13. Depósito Caução

Vedado

14. Atendimento ao beneficiário pelas Ininterrupto
operadoras
15. Ressarcimento

A ANS deverá regulamentar a matéria
em até 180 dias após a publicação da
Lei.
16. Mobilidade com portabilidade de Assegurada após 12 meses da inscrição
carência
do usuário em planos individuais e
coletivos com direito à mobilidade entre
planos, da mesma operadora ou de
operadoras diversas, com portabilidade
de carências.
17. Serviços de Atendimento ao Cliente As operadoras deverão cumprir o
disposto no Decreto nº 6.523, de 31 de
julho de 2008.
18. Cartilha com direitos do beneficiário Deverá ser elaborada pela ANS e
fornecida pelas operadoras no ato de
inscrição, nos locais de atendimento ao
público e no sitio na internet
19. Criação do Selo de Qualidade em Terá como base o Índice de
Saúde Suplementar
Desempenho em Saúde Suplementar –
IDSS e deverá ser um aliado do
beneficiário no momento de avaliar a
qualidade das operadoras e da rede
credenciada
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20. Acreditação das operadoras e da A ser instituída pela ANS, em até 180
rede credenciada
dias após a publicação desta lei,
objetivando:
a)garantir a segurança e excelência do
atendimento;
b)garantir a ética na prestação de
serviços de saúde;
c) Compatibilidade
e
complementaridade com o Programa
de
Qualificação
de
Saúde
Suplementar e o Selo de Qualidade
em Saúde Suplementar
21. Cobrança aos profissionais pela Proibida
adesão à rede credenciada da
operadora
22. Suspensão ou rescisão unilateral Vedada também quando da internação
dos contratos (Art. 13, III)
do dependente, para planos individuais
e coletivos
23. Receitas ANS
Elevação
da
Taxa
de
Saúde
Suplementar
24. Ressarcimento ao SUS
A ANS deverá regulamentar a matéria
em até 180 dias após a publicação da
Lei

Diante do exposto, sob o ponto de vista do consumidor brasileiro, tivemos o
seguinte entendimento das proposições aqui analisadas:
- Projeto de Lei nº 4.076, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.078, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.367, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.469, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.570, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.844, de 2001: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo. A nosso ver, a proposta oneraria demasiadamente as operadoras. No
entanto, na situação de aposentadoria por invalidez, acreditamos que cabe a
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perspectiva de não incidência de reajuste por idade para esses beneficiários, desde
que associado ao critério de permanência no sistema por um tempo mínimo (10
anos) anterior à data de ocorrência do evento;
- Projeto de Lei nº 7.267, de 2002: rejeitado, pois acreditamos que a extensão
das coberturas propostas irão sobrecarregar às operadoras com possibilidade de
desequilíbrio econômico-financeiro das mesmas.
- Projeto de Lei nº 7.389, de 2002: rejeitado, pois acreditamos que irá
acarretar oneração demasiada nos custos das operadoras;
- Projeto de Lei nº 71, de 2003: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo. Estabelecemos um prazo para a ANS regulamentar a matéria;
- Projeto de Lei nº 156, de 2003: rejeitado, pois apesar de meritória, a
proposição supõe um grau de liberdade que implica diretamente no risco associado
à atividade médica. A proposta do credenciamento universal esbarra na modelagem
atual do sistema de saúde suplementar brasileiro, principalmente no que se refere a
questão da responsabiliadde civil solidária das operadoras nos casos de dano ao
consumidor. A formação de uma rede credenciada diferenciada é um atrativo que
estimula a concorrência e auxilia na diminuição dos custos impactando diretamente
no preço dos planos, o que seria impossível com o credenciamento universal;
- Projeto de Lei nº 311, de 2003: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 1.349, de 2003: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo. Estabelecemos um prazo para a ANS regulamentar a matéria;
- Projeto de Lei nº 1.603, de 2003: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 1.777, de 2003: acatado nos termos do Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 2.474, de 2003: rejeitado, pois não acreditamos ser justo
que outros paguem por algo que caberia a determinado beneficiário;
- Projeto de Lei nº 2.934, de 2004: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo, este PL foi fruto dos trabalhos realizados na Comissão
Parlamentar

de

Inquérito

destinada

a

investigar
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denúncias

de

irregularidades na prestação de serviços por empresas e instituições
privadas de planos de saúde;
- Projeto de Lei nº 3.058, de 2004: rejeitado, pois acreditamos que o atual
sistema

define

satisfatoriamente

os

procedimentos

adotados,

os

profissionais participantes, os valores efetivamente utilizados, bem como o
quantitativo de tributos a serem recolhidos;
- Projeto de Lei nº 3.940, de 2004: acatado nos termos do Substitutivo;
- Projeto de Lei nº 4.075, de 2004: rejeitado, pois acreditamos que a adesão
de um profissional de saúde à uma operadora deve ser regulamentada pelo
mercado;
- Projeto de Lei nº 4.632, de 2004: rejeitado, pois cremos que não seja
adequado limitar o direito à ampla defesa, ainda mais a relacionando a
critérios econômicos;
- Projeto de Lei nº 6.510, de 2006: rejeitado, apesar de extremente meritória a
proposição. No entanto, acreditamos que o acesso a mobilidade com
portabilidade de carência e os outros instrumentos que ora propomos para
melhoria na qualidade dos serviços irão alcançar os objetivos do autor deste
projeto sem os custos e as incertezas que sua proposta produziriam;
-

Projeto de Lei nº 7.600, de 2006: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo. Estabelecemos um prazo para a ANS regulamentar a matéria;

-

Projeto de Lei nº 582, de 2007: rejeitado, pois já está contemplado na Lei
Nº 10.223, de 15 de maio de 2001;

-

Projeto de Lei nº 756, de 2007: acatado nos termos do Substitutivo;

-

Projeto de Lei nº 1.942, de 2007: rejeitado, pois acreditamos que as
alterações sobre as carências, propostas no substitutivo, são as mais
adequadas para o aperfeiçoamento do sistema. Todos sabem que o
objetivo da carência é o de tentar impedir que alguém contrate um seguro
em virtude de um risco certo ou já ocorrido. A extinção da carência teria
como consequência imediata o aumento da sinistralidade, já que inúmeros
beneficiários com necessidades imediatas fariam uso dos serviços. Isto
alteraria a lógica do sistema atual, elevaria exponencialmente os custos
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para as operadoras e invibilizaria as alternativas de planos para os
beneficiários;
-

Projeto de Lei nº 2.901, de 2008: rejeitado, pois apesar de meritória a
proposta cria diferenças de tratamento que não consideramos adequadas.
Expandir benefícios a segmentos específicos significa que os demais
estarão arcando com esta elevação de custos;

-

Projeto de Lei nº 4.393, de 2008: parcialmente acatado nos termos do
Substitutivo. Como já dissemos anteriormente, estabelecemos um prazo
para a ANS regulamentar a matéria;
-

Projeto de Lei nº 5.024, de 2009: rejeitado, pois entendemos que a
aprovação prévia para a realização de exames deve ser mantida tendo em
vista a necessidade de verificar se o plano permite aquele tipo de
procedimento e, mais importante, se aquele procedimento é necessário
para o tratamento. Cabe, contudo, a ANS e aos Conselhos de Medicina
instruir aos profissionais de saúde a buscar aprimorar a fundamentação
das solicitações de procedimentos para que eventuais abusos sejam
evitados.

-

Projeto de Lei nº 5.143, de 2009: rejeitado, pois entendemos que a guarda
é uma situação transitória e como tal não deve desencadear um benefício
permanente. Por isso, apesar de meritória, a proposta merece ser
rejeitada.

Diante do exposto, somos pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nº 4.076,
de 2001; nº 4.078, de 2001; nº 4.367, de 2001; nº 4.469, de 2001; nº 4.570, de 2001;
nº 4.844, de 2001; nº 71, de 2003; nº 311, de 2003; nº 1.349, de 2003; nº1.603, de
2003; nº 1.777, de 2003; nº 2.934, de 2004; nº 3.940, de 2004; nº 7.600, de 2006; nº
756, de 2007 e nº 4.393, de 2008, na forma do Substitutivo ora apresentado e pela
REJEIÇÃO dos Projetos de Lei nº 7.267, de 2002; nº 7.389, de 2002;; nº 156, de
2003; nº 2.474, de 2003; nº 3.058, de 2004; nº 4.075, de 2004; nº 4.632, de 2004; nº
6.510, de 2006; nº 582, de 2007; nº 1.942, de 2007; nº 2.901, de 2008 e nº 5.024, de
2009 e 5.143, de 2009.
Sala da Comissão, em 29 de setembro 2009.
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Deputado CEZAR SILVESTRI
PPS/PR

1º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.076, DE 2001
(Apensos os Projetos de Lei nº 4.078, de 2001; PL nº 4.367, de 2001; PL nº 4.469,
de 2001; PL nº 4.570, de 2001; PL nº 4.844, de 2001; PL nº 7.267, de 2002; PL nº
7.389, de 2002; PL nº 71, de 2003; PL nº 156, de 2003; PL nº 311, de 2003; PL nº
1.349, de 2003; PL nº 1.603, de 2003; PL nº 1.777, de 2003; PL nº 2.474, de 2003;
PL nº 2.934, de 2004; PL nº 3.058, de 2004; PL nº 3.940, de 2004; PL nº 4.075, de
2004; PL nº 4.632, de 2004; PL nº 6.510, de 2006; PL nº 7.600, de 2006; PL nº 582,
de 2007; PL nº 756, de 2007; PL nº 1.942, de 2007; PL nº 2.901, de 2008; PL nº
4.393, de 2008; PL nº 5.024, de 2009 e PL nº 5.143, de 2009)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
“dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde” incluindo os procedimentos
preventivos no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas do setor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei destina-se a aperfeiçoar a legislação sobre planos e seguros
privados de assistência à saúde.
Art. 2º Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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, odontológica e farmacêutica a ser paga
integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do
beneficiário;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou
entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o
inciso I deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das
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modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os
direitos e obrigações nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato, individual ou coletivo, que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar, odontológica e
farmacêutica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, inclusive:
.........................................................
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, as entidades ou
empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de
autogestão ou de administração, bem como as instituições de direito público
ou privado, federais, estaduais e municipais que operem planos de
assistência à saúde.”
.......................................................
§ 4º .............................................”(NR)
“Art. 10. Fica instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
§ 4º .......................................................”( NR)
“Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei após doze meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
beneficiário, titular e dependente, até a prova de que trata o caput, na forma
da regulamentação a ser editada pela ANS.”(NR)
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações previstas nos incisos I a V deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que
trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
…………………………………………..
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II – quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, indicadas pelo médico
assistente, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em
clínicas básicas e especializadas, inclusive nas modalidades de hospital-dia e
internação domiciliar, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva,
ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços
gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados,
aluguéis e diárias, assim como da remoção do paciente, comprovadamente
necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de
abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;
f) cobertura de despesas de acompanhante com estadia e alimentação
no estabelecimento de internação do beneficiário, no caso de paciente menor
de dezoito anos ou maior de sessenta anos, quando não houver contraindicação do médico assistente;
III – quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
beneficiário, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o
parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
beneficiário, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou adoção;
IV – quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares,
solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatoriais e sem anestesia geral;
V – quando incluir assistência farmacêutica:
a) oferta, contratação ou vigência associada, obrigatoriamente, a, pelo
menos, uma das segmentações previstas nos incisos I, II e III deste
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artigo ou ao plano-referência de assitência à saúde de que trata o
art. 10 desta Lei;
b) cobertura de despesas com medicamentos para uso domiciliar,
prescritos pelo médico assistente;
VI – quando fixar prazos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência, após o qual deve ser garantida assistência,
respeitada a segmentação contratada, observado o disposto no art. 35C desta Lei;
VII – reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I
e o § 1 do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das
despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de
urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços
próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de
acordo com a relação de preços de serviços médicos, hospitalares e
farmacêuticos praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega da documentação adequada;
VIII – inscrição de filho adotivo, menor de dezoito anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo beneficiário adotante.
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
fora das segmentações tratadas neste artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do beneficiário, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido. (NR)”
“Art. 13……………………………..
§1º Os produtos de que trata o caput terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência.
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III - Em qualquer hipótese é vedada a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular ou do
dependente.”
“Art. 15 ................................................
§1 É vedada a variação a que alude o caput para beneficiários com
mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos.
§2º É vedada a variação a que alude o caput para beneficiários
aposentados por invalidez permanente, que participarem há mais de vinte
anos dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.”
“Art. 16..................................................
...............................................................
III - os períodos de carência para consultas, internações, assistência
farmacêutica, procedimentos e exames;
.........................................................................
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica;
...................................................................
XII - ............................................................
§1º A todo beneficiário titular do plano individual, familiar ou coletivo
será obrigatoriamente entregue, quando da sua inscrição, cópia de um dos
seguintes documentos: contrato, regulamento ou condições gerais dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º. Além desses, deverá ser
entregue material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa,
todas as características do produto, bem como os direitos e obrigações;
§2º O beneficiário titular poderá requerer à operadora cópia dos
documentos descritos no parágrafo anterior, devendo sua entrega ser
realizada em até trinta dias úteis após a solicitação do mesmo.”
“Art. 17..........................................................
§ 5º As unidades de saúde a que se refere o caput desse artigo, desde
que credenciadas para tal, ficam obrigadas a prestar atendimento de urgência
e emergência aos beneficiários e seus dependentes, mesmo no caso de
inadimplência da operadora de planos de saúde a qual o usuário esteja
vinculado.”
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“Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado, referenciado
ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
I – formalizar, por intermédio de instrumento jurídico, os direitos e
obrigações mútuos, inclusive:
a) os procedimentos para os quais o prestador de saúde é indicado,
especificando o regime de atendimento, se hospitalar, ambulatorial, de
urgência ou emergência;
b) os valores dos serviços contratados, prazos e formas de reajuste,
pagamento e faturamento;
c) definição de formas de auditoria técnica e administrativa, bem como
de procedimentos para as quais sejam necessárias autorização prévia;
d) definição do prazo de vigência do contrato, condições para sua
renovação, bem como previsão de multa pelo seu descumprimento;
e) causas de rescisão, garantida aos pacientes a continuidade do
tratamento em curso;
f) critérios para descredenciamento;
g) demais critérios a serem estabelecidos pela ANS.
II – possuir registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento
ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo
expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica
constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
IV - O beneficiário de determinada operadora, em nenhuma hipótese e
sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de
forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora
ou plano;
V - A marcação de consultas, exames e quaisquer outros
procedimentos devem ser feitas de forma a atender às necessidades dos
beneficiários, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como
as pessoas com mais de sessenta anos de idade, as gestantes, lactantes,
lactentes, crianças até cinco anos e pessoas com deficiência.”
VI - Fornecimento à operadora e à ANS das informações relativas aos
serviços prestados, resguardado o sigilo profissional;
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§1º. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou
referenciamento com operadoras que não tiverem registros para
funcionamento e comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de
responsabilidade por atividade irregular;
§2º. Não se aplicam aos atos cooperativos as exigências dispostas no
inciso I deste artigo.”
“Art. 19 ...................................................................................
..............................................................................................
§ 3º .......................................................................................
IV – segmentação de que tratam o art. 10 e art. 12 desta Lei; (NR)
..............................................................................................
§ 7º ...........................................................................(NR)”
“Art. 24..............................................................................
...........................................................................................
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação
da carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no
caso de não surtirem efeitos as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os beneficiários
participantes da carteira. Esta medida não implicará na perda das carências
ou em quaisquer outros prejuízos para os beneficiários. (NR)”
“Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão constituir pessoas jurídicas independentes,
com ou sem fins lucrativos, especificamente para operar planos privados de
assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial desta Lei
e de seus regulamentos.
Parágrafo Único – A exigência prevista no caput não se aplica:
I – à entidade de autogestão que, na data da publicação da Lei
Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, já prestava serviços de
assistência à saúde;
II – à entidade de autogestão constituída por intermédio de seu
departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado;
III – à entidade de autogestão que, além da operação de planos
privados de assistência à saúde, exerce atividade caracterizada como ação
de promoção à saúde, nos termos do art. 35 – F da Lei n. 9.656/98;
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IV – associações, sindicatos e fundações de direito público ou privado,
constituídas antes do advento desta lei, observado o fim a que se destina;
V – As excepcionalidades contidas nos incisos III e IV só se aplicam às
pessoas jurídicas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei.”
Art. 3º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida dos
seguintes dispositivos:
“Art. 1-A. Submetem-se às disposições desta Lei, especificamente no
que se refere às regras de assitência à saúde, as pessoas jurídicas de direito
público que, por intermédio dos órgãos ou entidades que a integram,
concedam tal benefício a seus servidores.
Parágrafo Único. Para garantir a continuidade e a qualidade do
atendimento à saúde, o acompanhamento econômico-financeiro dos órgãos
ou entidades a que se refere o caput deste artigo, ficará a cargo dos órgãos
do Controle Externo e dos demais entes que possuem competência legal,
facultado caso se entenda necessário, requerer o auxílio da ANS.”
“Art. 11-A. É vedada a exigência de depósito caução ou de outras
modalidades de garantia, como condição de atendimento ou internação de
paciente.
§ 1º As operadoras de planos de saúde devem manter serviço
ininterrupto de atendimento aos prestadores para autorização administrativa
imediata de internações, exames e procedimentos;
§ 2º O tempo de espera para a liberação de autorizações para
realização de procedimentos não pode dificultar ou impedir o acesso do
beneficiário à assistência devida, cabendo à ANS dispor sobre os
mecanismos adequados de regulação;
§ 3º A ausência ou funcionamento inadequado dos serviços descritos
nos parágrafos anteriores implicará em autorização administrativa tácita por
parte da operadora de planos de saúde suplementar, além de sujeitá-la as
sanções previstas no art. 25 desta Lei;”
“Art. 11–B. A ANS, com auxílio da Câmara de Saúde Suplementar,
deverá elaborar, em até 120 dias após a publicação desta Lei, cartilha
contendo os direitos dos beneficiários que deverá, entre outras iniciativas:
a) ser fornecida pelas operadoras a todos beneficiários no momento
da celebração do contrato;
b) estar disponível para consulta qualquer beneficiário em todos os
serviços de atendimento ao cliente das operadoras;
c) estar em local de destaque nos sítios das operadoras, da rede
credenciada e da ANS na internet;
d) ser fornecida, quando solicitada, a todos os beneficiários que já
participarem dos planos de saúde quando da publicação desta Lei.”
“Art. 13-A. A ANS definirá critérios para a mobilidade com portabilidade
de carências entre Planos Privados de Assitência à Saúde, no prazo máximo
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de 360 dias, considerando, entre outros fatores, a modalidade e tipo de plano,
abrangência geográfica, o padrão e a qualidade do serviço oferecido e o
incremento da concorrência.
§ 1º Os critérios a serem definidos pela ANS da mobilidade com
portabilidade de carências a que se refere o caput deste artigo deverão incluir
todos os beneficiários de planos privados de assistência à saúde, com
contratação individual ou coletiva;
§ 2º A carência para exercício da portabilidade definida no caput deste
artigo deverá ser, no mínimo, de doze meses a partir do momento da adesão
ao Plano;
§ 3º A carência tratada no parágrafo anterior é o período corrido e
ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do
plano de saúde do beneficiário, durante o qual o contratante paga as
mensalidades, mas ainda não tem direito ao exercício da mobilidade;
§ 4º Não poderá haver qualquer cobrança de custas adicionais em
virtude do exercício do direito previsto neste artigo, seja pela operadora de
plano de origem ou pela operadora de plano de destino.
§ 5º Não poderá haver discriminação de preços de planos em virtude
da utilização da regra de portabilidade de carências.”
“Art. 15-A. A variação das contraprestações pecuniárias, em razão da
idade do beneficiário, estabelecida nos contratos de planos privados de
assistência à saúde pela ANS obedecerá, entre outros, os seguintes
princípios:
§ 1º A variação acumulada dos três últimos reajustes por mudança de
faixa etária deverá ser distribuída de forma igualitária;
§ 2º Incentivo, não vinculado a uma operadora, aos beneficiários que
estão a mais tempo no sistema de saúde suplementar;
§ “3º A ANS deverá expedir normas buscando cumprir os princípios
descritos neste artigo em até 360 dias após a publicação desta lei.”
“Art. 17-A. As operadoras de planos de saúde que estão submetidas a
esta Lei não poderão cobrar qualquer valor pecuniário como taxa de adesão
para os profissionais de saúde que desejam fazer parte de sua rede
credenciada, cooperada e referenciada.”
“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação,
manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do
contrato firmado entre as partes.
Parágrafo Único. A ANS regulará no prazo de 120 dias após a
publicação desta Lei, as ações que compreendem o caput deste artigo, as
quais deverão ser observadas pelas operadoras de planos de saúde.”
“Art. 35-N. Constitui crime induzir o beneficiário ou usuário a adquirir
produto que possa ser confundido com plano privado de assistência à saúde
regulado por esta lei, ou apresentar-se como operadora deste, por via de
indicação ou afirmação falsa, enganosa ou ardilosa sobre a natureza dos
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produtos oferecidos, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou
divulgação publicitária:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.”
“Art. 35-O. Fica criado o Selo de Qualidade em Saúde Suplementar. O
Selo de Qualidade em Saúde Suplementar deverá ser um instrumento de
avaliação da qualidade do atendimento ao cliente das operadoras e rede
credenciada.
§ 1º O Selo de Qualidade a que se refere o caput deste artigo será
dado às operadoras e à rede credenciada que participarem do Programa de
Qualificação de Saúde Suplementar instituído pela Resolução Normativa nº
139, de 24 de novembro de 2006, da ANS, ou a outro programa que vier a
substituí-lo;
§ 2º O Selo de Qualidade em Saúde Suplementar terá como base o
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS ou outro que vier a
substituí-lo;
§ 3º É obrigatória a divulgação por todas operadoras, em local e
formato visível ao público, em todos os estabelecimentos próprios de
atendimento, bem como nos respectivos sítios eletrônicos, das seguintes
informações relativas ao Selo de Qualidade em Saúde Suplementar:
a)

O IDSS da operadora;

b)
Demais informações que a ANS julgar necessárias para informar
ao beneficiário à qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e rede
credenciada avaliadas;
§ 4º A ANS deverá, em até 180 dias, fixar os critérios para que as
operadoras e sua rede credenciada divulguem o resultado de sua participação
no Programa de Qualificação de Saúde Suplementar, bem como os demais
regramentos para colocar em prática o Selo de Qualidade em Saúde
Suplementar;
§ 5º Para a elaboração dos critérios referidos no parágrafo anterior, a
ANS deverá levar em conta, em outros fatores, o objetivo de transformar o
Selo de Qualidade em Saúde Suplementar em um instrumento de informação
ao beneficiário sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e
a rede credenciada;
§6º A ANS deverá divulgar em local de destaque em seu sítio na
internet o IDSS de todas as operadoras de modo a facilitar o acesso dos
beneficiários à estas informações.”
“Art. 35-P. Fica proibido às pessoas jurídicas de que trata o art. 1º
desta Lei, solicitar a seus beneficiários documentos além dos oficiais de
identificação;
§ 1º Caberá as pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo
habilitar seus beneficiários com documentos próprios necessários para que os
mesmos sejam atendidos na rede credenciada.
§ 2º Caberá as pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo
manter suas redes credenciadas devidamente informadas quanto ao
documento a ser solicitado para atendimento dos beneficiários.”
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“Art. 35-Q. Detectada a existência de doença ou lesão prexistente
poderá ser ofertado o agravo ao contrato de plano privado de assitência à
saúde.”
“Art. 35-R. As operadoras, em seus Serviços de Atendimento ao
Cliente, deverão cumprir, em até 180 dias após a entrada em vigor desta lei,
no mínimo, o disposto no Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, ou outro
regulamento que vier a substituí-lo.”
“Art. 35-S. A ANS definirá critérios para a regulamentação da
acreditação das operadoras e da rede credenciada em até 180 dias após a
publicação desta lei. Os critérios que deverão nortear o programa de
acreditação serão, entre outros:
a)

garantir a segurança e excelência do atendimento;

b)

garantir a ética na prestação de serviços de saúde;

c)
desenvolver uma avaliação educativa, auxiliando no
estabelecimento de processos de utilidades prática e segura para o cliente e
todos os demais envolvidos neste contexto;
d)
compatibilidade e complementaridade com o Programa de
Qualificação de Saúde Suplementar e o Selo de Qualidade em Saúde
Suplementar ou outros que vierem a substituí-lo.”
“Art. 35-T. As operadoras deverão informar nos boletos de cobrança e
nas demais publicações que enviar ao beneficiário os seus telefones de
atendimento ao consumidor, bem como os telefones de atendimento ao
consumidor da ANS.”
“Art. 35-U. Caberá a ANS, em 180 dias, ouvida a Câmara de Saúde
Suplementar, estabelecer os critérios e normas para efetivação do
ressarcimento pelo atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde a
beneficiários e seus dependentes de operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde.”
Art. 4º O art. 35-L da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art.35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas e fundos
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização
da referida Agência Reguladora, sendo nulas, de pleno direito, as alienações
realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.
§1º Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante
requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela
ANS.
§2º Os ativos garantidores que lastreiam as provisões técnicas são
absolutamente impenhoráveis, respondendo somente pelas obrigações de
que decorre o provisionamento.” (NR)
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Art. 5º O Art. 36 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação, renumerando-se os demais:
“Art. 36. Os reajustes dos planos de saúde coletivos serão monitorados
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. “
Art. 6º O inciso I do artigo 20 da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. .................................................................................
I - por plano de assistência à saúde, e seu valor será o produto da
multiplicação de R$ 3,00 (três reais) pelo número médio de usuários de cada
plano privado de assistência à saúde, deduzido o percentual total de
descontos apurado em cada plano, de acordo com as Tabelas I e II do Anexo
II desta Lei;
...............................................................................................” (NR)
Art. 7º O Anexo III da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“ANEXO III
ATOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Atos de Saúde Suplementar

Valor (R$)

Registro de Produto

1.500,00

Registro de Operadora

3.000,00

Alteração de Dados – Produto

750,00

Alteração de Dados – Operadora

1.500,00

Pedido de Reajuste de Mensalidade

2.000,00

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em 29 de setembro de 2009.
Deputado CEZAR SILVESTRI
(PPS/PR)
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COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor, realizada hoje, acatei as
sugestões dos nobres Deputados Dr. Nechar, Celso Russomanno, Dimas Ramalho
e Vinícius Carvalho, e fiz algumas outras adaptações que me foram sugeridas
anteriormente.
Nos artigos a seguir, da Lei 9.656/2008, alterados pelo art. 2º do substitutivo
que apresentei ao Projeto de Lei nº 4.076/2001, fiz as seguintes alterações:
No art. 10, incluí, por sugestão do Dep. Dr. Nechar, o inciso V que excetua
das obrigações das operadoras o fornecimento de medicamentos, órteses e
próteses aos seus usuários quando parte dos tratamentos.
No art. 11, ampliei de 12 (doze) para 18 (dezoito) meses o prazo de carência
para doenças e lesões pré-existentes, por sugestão dos Deputados Vinicius
Carvalho e Dr. Nechar.
No art. 12, inciso II, alínea “a”, alterei a redação do dispositivo para deixar
claro que as internações domiciliares terão sempre de ser indicadas pelo médico
assistente.
No art. 13, inciso II, incluí a exigência de aviso de recebimento – AR quando
da notificação ao consumidor pela operadora nos casos de fraude ou de não
pagamento da mensalidade. A sugestão acatada partiu do Dep. Celso Russomanno.
Ainda no art. 13, foi incluído o §2º estabelecendo que, no caso dos planos
coletivos, os contratos poderão ter vigência mínima inferior a um ano.
No art. 16, além da alteração, no §2º, do prazo para entrega dos documentos
solicitados de 30 (trinta) para 15 (quinze) dias, houve a inclusão do §3º, que
estabelece que os beneficiários dos planos coletivos poderão exigir cópia do capítulo
do contrato que tratar dos direitos e obrigações mútuos, a ser entregue no mesmo
prazo.
No artigo 3º do substitutivo, que criou dispositivos na Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, foram feitas alterações nos seguintes artigos:
No art. 11-A, acrescentei a expressão “pela rede prestadora de serviços dos
Planos de Saúde”, para que fique clara a vedação da exigência de caução aos
benficiários de planos de saúde pelos hospitais e clínicas credenciados.
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No §2º do art. 13-A, alterei de 12 (doze) para 18 (dezoito) meses o prazo de
carência para o exercício do direito de portabilidade entre operadoras diferentes, por
sugestão do Dep. Dr. Nechar.
No art. 15-A, inseri o § 4°, por sugestão do Dep. Dimas Ramalho, que inclui
nas regras de reajustes propostas para os planos individuais os beneficiários que, no
momento da entrada em vigor das normas elaboradas pela ANS, tenham idade
inferior à idade mínima da antepenúltima faixa etária.
No art. 35-N, por sugestão do Dep. Celso Russomanno, foi aumentada de 1
(um) para 2 (dois) anos a pena de reclusão mínima nos casos de crimes que
induzam o beneficiário a adquirir produto que possa ser confundido com planos de
saúde.
O art. 5º do substitutivo alterou o art. 36 da Lei 9.656/98, incluindo parágrafo
único para estabelecer que eventuais abusos nos reajustes das mensalidades dos
planos de saúde deverão ser coibidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS.
Diante do exposto, somos pela APROVAÇÃO dos Projetos de Lei nº 4.076,
de 2001; nº 4.078, de 2001; nº 4.367, de 2001; nº 4.469, de 2001; nº 4.570, de 2001;
nº 4.844, de 2001; nº 71, de 2003; nº 311, de 2003; nº 1.349, de 2003; nº 1.603, de
2003; nº 1.777, de 2003; nº 2.934, de 2004; nº 3.940, de 2004; nº 7.600, de 2006; nº
756, de 2007 e nº 4.393, de 2008, na forma do novo Substitutivo ora apresentado e
pela REJEIÇÃO dos Projetos de Lei nº 7.267, de 2002; nº 7.389, de 2002; nº 156, de
2003; nº 2.474, de 2003; nº 3.058, de 2004; nº 4.075, de 2004; nº 4.632, de 2004; nº
6.510, de 2006; nº 582, de 2007; nº 1.942, de 2007; nº 2.901, de 2008 e nº 5.024, de
2009 e 5.143, de 2009.
Sala da Comissão, em 28 de outubro de 2009.
Deputado CEZAR SILVESTRI
PPS/PR
2º SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.076, DE 2001
(Apensos os Projetos de Lei nº 4.078, de 2001; PL nº 4.367, de 2001; PL nº 4.469,
de 2001; PL nº 4.570, de 2001; PL nº 4.844, de 2001; PL nº 7.267, de 2002; PL nº
7.389, de 2002; PL nº 71, de 2003; PL nº 156, de 2003; PL nº 311, de 2003; PL nº
1.349, de 2003; PL nº 1.603, de 2003; PL nº 1.777, de 2003; PL nº 2.474, de 2003;
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PL nº 2.934, de 2004; PL nº 3.058, de 2004; PL nº 3.940, de 2004; PL nº 4.075, de
2004; PL nº 4.632, de 2004; PL nº 6.510, de 2006; PL nº 7.600, de 2006; PL nº 582,
de 2007; PL nº 756, de 2007; PL nº 1.942, de 2007; PL nº 2.901, de 2008; PL nº
4.393, de 2008; PL nº 5.024, de 2009 e PL nº 5.143, de 2009)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
“dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde” incluindo os procedimentos
preventivos no rol dos serviços a serem
oferecidos pelas empresas do setor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei destina-se a aperfeiçoar a legislação sobre planos e seguros
privados de assistência à saúde.
Art. 2º Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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, odontológica e farmacêutica a ser paga
integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante
reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do
beneficiário;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou
entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o
inciso I deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos
assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das
modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os
direitos e obrigações nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato, individual ou coletivo, que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar, odontológica e
farmacêutica, outras características que o diferencie de atividade
exclusivamente financeira, inclusive:
.........................................................
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§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, as entidades ou
empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de
autogestão ou de administração, bem como as instituições de direito público
ou privado, federais, estaduais e municipais que operem planos de
assistência à saúde.”
.......................................................
§ 4º .............................................”(NR)
“Art. 10. Fica instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
§ 4º .......................................................”( NR)
V – fornecimento de medicamentos e materiais, inclusive de órtese,
prótese e síntese, importados não nacionalizados.
“Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei após dezoito meses de vigência do aludido
instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
beneficiário, titular e dependente, até a prova de que trata o caput, na forma
da regulamentação a ser editada pela ANS.”(NR)
“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações previstas nos incisos I a V deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que
trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
…………………………………………..
II – quando incluir internação hospitalar:
e) cobertura de internações hospitalares, inclusive nas modalidades de
hospital-dia e internação domiciliar, indicadas pelo médico assistente, vedada
a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindose a exclusão dos procedimentos obstétricos;
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f) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva,
ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
g) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços
gerais de enfermagem e alimentação;
h) cobertura de exames complementares indispensáveis para o
controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados,
aluguéis e diárias, assim como da remoção do paciente, comprovadamente
necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de
abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro;
f) cobertura de despesas de acompanhante com estadia e alimentação
no estabelecimento de internação do beneficiário, no caso de paciente menor
de dezoito anos ou maior de sessenta anos, quando não houver contraindicação do médico assistente;
III – quando incluir atendimento obstétrico:
c) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
beneficiário, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o
parto;
d) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
beneficiário, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou adoção;
IV – quando incluir atendimento odontológico:
d) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares,
solicitados pelo odontólogo assistente;
e) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
f) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as
realizadas em ambiente ambulatoriais e sem anestesia geral;
V – quando incluir assistência farmacêutica:
c) oferta, contratação ou vigência associada, obrigatoriamente, a, pelo
menos, uma das segmentações previstas nos incisos I, II e III deste
artigo ou ao plano-referência de assitência à saúde de que trata o
art. 10 desta Lei;
d) cobertura de despesas com medicamentos para uso domiciliar,
prescritos pelo médico assistente;
VI – quando fixar prazos de carência:
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c) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
d) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência, após o qual deve ser garantida assistência,
respeitada a segmentação contratada, observado o disposto no art. 35C desta Lei;
VII – reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I
e o § 1 do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das
despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de
urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços
próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de
acordo com a relação de preços de serviços médicos, hospitalares e
farmacêuticos praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega da documentação adequada;
VIII – inscrição de filho adotivo, menor de dezoito anos de idade,
aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo beneficiário adotante.
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
fora das segmentações tratadas neste artigo, observadas suas respectivas
condições de abrangência e contratação.
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do beneficiário, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido. (NR)”
“Art. 13……………………………..
§ 1º Os produtos de que trata o caput terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, em qualquer
hipótese, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado, por aviso de recebimento – AR, até o quinquagésimo dia de
inadimplência.
III - Em qualquer hipótese é vedada a suspensão ou a rescisão
unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular ou do
dependente.”
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§ 2º - Nos casos dos planos coletivos, os produtos de que trata o caput
poderão ter vigência mínima inferior a um ano.
“Art. 15 ................................................
§1 É vedada a variação a que alude o caput para beneficiários com
mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos.
§2º É vedada a variação a que alude o caput para beneficiários
aposentados por invalidez permanente, que participarem há mais de vinte
anos dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.”
“Art. 16..................................................
...............................................................
III - os períodos de carência para consultas, internações, assistência
farmacêutica, procedimentos e exames;
.........................................................................
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica;
...................................................................
XII - ............................................................
§1º A todo beneficiário titular do plano individual, familiar ou coletivo
será obrigatoriamente entregue, quando da sua inscrição, cópia de um dos
seguintes documentos: contrato, regulamento ou condições gerais dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º. Além desses, deverá ser
entregue material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa,
todas as características do produto, bem como os direitos e obrigações;
§2º O beneficiário titular poderá requerer à operadora cópia dos
documentos descritos no parágrafo anterior, devendo sua entrega ser
realizada em até quinze dias úteis após a solicitação do mesmo.”
§ 3º Os beneficiários de planos coletivos poderão solicitar cópia do
capítulo do contrato que trata dos direitos e obrigações mútuos, que deverão
ser entregues no mesmo prazo do parágrafo anterior.
“Art. 17..........................................................
§ 5º As unidades de saúde a que se refere o caput desse artigo, desde
que credenciadas para tal, ficam obrigadas a prestar atendimento de urgência
e emergência aos beneficiários e seus dependentes, mesmo no caso de
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inadimplência da operadora de planos de saúde a qual o usuário esteja
vinculado.”
“Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado, referenciado
ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
I – formalizar, por intermédio de instrumento jurídico, os direitos e
obrigações mútuos, inclusive:
a) os procedimentos para os quais o prestador de saúde é indicado,
especificando o regime de atendimento, se hospitalar, ambulatorial, de
urgência ou emergência;
b) os valores dos serviços contratados, prazos e formas de reajuste,
pagamento e faturamento;
c) definição de formas de auditoria técnica e administrativa, bem como
de procedimentos para as quais sejam necessárias autorização prévia;
d) definição do prazo de vigência do contrato, condições para sua
renovação, bem como previsão de multa pelo seu descumprimento;
e) causas de rescisão, garantida aos pacientes a continuidade do
tratamento em curso;
f) critérios para descredenciamento;
g) demais critérios a serem estabelecidos pela ANS.
II – possuir registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento
ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo
expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica
constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional.
IV - O beneficiário de determinada operadora, em nenhuma hipótese e
sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de
forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora
ou plano;
V - A marcação de consultas, exames e quaisquer outros
procedimentos devem ser feitas de forma a atender às necessidades dos
beneficiários, privilegiando os casos de emergência ou urgência, assim como
as pessoas com mais de sessenta anos de idade, as gestantes, lactantes,
lactentes, crianças até cinco anos e pessoas com deficiência.”
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

578

VI - Fornecimento à operadora e à ANS das informações relativas aos
serviços prestados, resguardado o sigilo profissional;
§1º A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou
referenciamento com operadoras que não tiverem registros para
funcionamento e comercialização conforme previsto nesta Lei, sob pena de
responsabilidade por atividade irregular;
§2º. Não se aplicam aos atos cooperativos as exigências dispostas no
inciso I deste artigo.”
“Art. 19 ...................................................................................
..............................................................................................
§ 3º.......................................................................................
IV – segmentação de que tratam o art. 10 e art. 12 desta Lei; (NR)
..............................................................................................
§ 7º...........................................................................(NR)”
“Art. 24..............................................................................
...........................................................................................
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação
da carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no
caso de não surtirem efeitos as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os beneficiários
participantes da carteira. Esta medida não implicará na perda das carências
ou em quaisquer outros prejuízos para os beneficiários. (NR)”
“Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão constituir pessoas jurídicas independentes,
com ou sem fins lucrativos, especificamente para operar planos privados de
assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial desta Lei
e de seus regulamentos.
Parágrafo Único – A exigência prevista no caput não se aplica:
I – à entidade de autogestão que, na data da publicação da Lei
Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001, já prestava serviços de
assistência à saúde;
II – à entidade de autogestão constituída por intermédio de seu
departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado;
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III – à entidade de autogestão que, além da operação de planos
privados de assistência à saúde, exerce atividade caracterizada como ação
de promoção à saúde, nos termos do art. 35 – F da Lei n. 9.656/98;
IV – associações, sindicatos e fundações de direito público ou privado,
constituídas antes do advento desta lei, observado o fim a que se destina;
V – As excepcionalidades contidas nos incisos III e IV só se aplicam às
pessoas jurídicas instituídas até a data de entrada em vigor desta Lei.”
Art. 3º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 1-A. Submetem-se às disposições desta Lei, especificamente no
que se refere às regras de assitência à saúde, as pessoas jurídicas de direito
público que, por intermédio dos órgãos ou entidades que a integram,
concedam tal benefício a seus servidores.
Parágrafo Único. Para garantir a continuidade e a qualidade do
atendimento à saúde, o acompanhamento econômico-financeiro dos órgãos
ou entidades a que se refere o caput deste artigo, ficará a cargo dos órgãos
do Controle Externo e dos demais entes que possuem competência legal,
facultado caso se entenda necessário, requerer o auxílio da ANS.”
“Art. 11-A. É vedada a exigência de depósito caução ou de outras
modalidades de garantia, como condição de atendimento ou internação de
paciente, pela rede prestadora de serviços dos Planos de Saúde.
§ 1º As operadoras de planos de saúde devem manter serviço
ininterrupto de atendimento aos prestadores para autorização administrativa
imediata de internações, exames e procedimentos;
§ 2º O tempo de espera para a liberação de autorizações para
realização de procedimentos não pode dificultar ou impedir o acesso do
beneficiário à assistência devida, cabendo à ANS dispor sobre os
mecanismos adequados de regulação;
§ 3º A ausência ou funcionamento inadequado dos serviços descritos
nos parágrafos anteriores implicará em autorização administrativa tácita por
parte da operadora de planos de saúde suplementar, além de sujeitá-la as
sanções previstas no art. 25 desta Lei;”
“Art. 11–B. A ANS, com auxílio da Câmara de Saúde Suplementar,
deverá elaborar, em até 120 dias após a publicação desta Lei, cartilha
contendo os direitos dos beneficiários que deverá, entre outras iniciativas:
e) ser fornecida pelas operadoras a todos beneficiários no momento
da celebração do contrato;
f) estar disponível para consulta de qualquer beneficiário em todos os
serviços de atendimento ao cliente das operadoras;
g) estar em local de destaque nos sítios das operadoras, da rede
credenciada e da ANS na internet;
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h) ser fornecida, quando solicitada, a todos os beneficiários que já
participarem dos planos de saúde quando da publicação desta Lei.”
“Art. 13-A. A ANS definirá critérios para a mobilidade com portabilidade
de carências entre Planos Privados de Assitência à Saúde, no prazo máximo
de 360 dias, considerando, entre outros fatores, a modalidade e tipo de plano,
abrangência geográfica, o padrão e a qualidade do serviço oferecido e o
incremento da concorrência.
§ 1º Os critérios a serem definidos pela ANS da mobilidade com
portabilidade de carências a que se refere o caput deste artigo deverão incluir
todos os beneficiários de planos privados de assistência à saúde, com
contratação individual ou coletiva;
§ 2º A carência para exercício da portabilidade definida no caput deste
artigo deverá ser, no mínimo, de dezoito meses a partir do momento da
adesão ao Plano;
§ 3º A carência tratada no parágrafo anterior é o período corrido e
ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do
plano de saúde do beneficiário, durante o qual o contratante paga as
mensalidades, mas ainda não tem direito ao exercício da mobilidade;
§ 4º Não poderá haver qualquer cobrança de custas adicionais em
virtude do exercício do direito previsto neste artigo, seja pela operadora de
plano de origem ou pela operadora de plano de destino.
§ 5º Não poderá haver discriminação de preços de planos em virtude
da utilização da regra de portabilidade de carências.”
“Art. 15-A. A variação das contraprestações pecuniárias, em razão da
idade do beneficiário, estabelecida nos contratos de planos privados de
assistência à saúde pela ANS obedecerá, entre outros, os seguintes
princípios:
§ 1º A variação acumulada dos três últimos reajustes por mudança de
faixa etária deverá ser distribuída de forma igualitária;
§ 2º Incentivo, não vinculado a uma operadora, aos beneficiários que
estão a mais tempo no sistema de saúde suplementar;
§ “3º A ANS deverá expedir normas buscando cumprir os princípios
descritos neste artigo em até 360 dias após a publicação desta lei.”
§ 4º Os contratos assinados ou adaptados depois de 1º de janeiro de
2004 deverão obedecer aos princípios descritos neste artigo, desde que, após
entrada em vigor das normas a que se refere o parágrafo anterior, os
beneficiários tenham idade inferior a idade mínima da antepenúnltima faixa
etária.
“Art. 17-A. As operadoras de planos de saúde que estão submetidas a
esta Lei não poderão cobrar qualquer valor pecuniário como taxa de adesão
para os profissionais de saúde que desejam fazer parte de sua rede
credenciada, cooperada e referenciada.”
“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende
todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação,
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manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do
contrato firmado entre as partes.
Parágrafo Único. A ANS regulará no prazo de 120 dias após a
publicação desta Lei, as ações que compreendem o caput deste artigo, as
quais deverão ser observadas pelas operadoras de planos de saúde.”
“Art. 35-N. Constitui crime induzir o beneficiário ou usuário a adquirir
produto que possa ser confundido com plano privado de assistência à saúde
regulado por esta lei, ou apresentar-se como operadora deste, por via de
indicação ou afirmação falsa, enganosa ou ardilosa sobre a natureza dos
produtos oferecidos, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou
divulgação publicitária:
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa.”
“Art. 35-O. Fica criado o Selo de Qualidade em Saúde Suplementar. O
Selo de Qualidade em Saúde Suplementar deverá ser um instrumento de
avaliação da qualidade do atendimento ao cliente das operadoras e rede
credenciada.
§ 1º O Selo de Qualidade a que se refere o caput deste artigo será
dado às operadoras e à rede credenciada que participarem do Programa de
Qualificação de Saúde Suplementar instituído pela Resolução Normativa nº
139, de 24 de novembro de 2006, da ANS, ou a outro programa que vier a
substituí-lo;
§ 2º O Selo de Qualidade em Saúde Suplementar terá como base o
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS ou outro que vier a
substituí-lo;
§ 3º É obrigatória a divulgação por todas operadoras, em local e
formato visível ao público, em todos os estabelecimentos próprios de
atendimento, bem como nos respectivos sítios eletrônicos, das seguintes
informações relativas ao Selo de Qualidade em Saúde Suplementar:
c)

O IDSS da operadora;

d)
Demais informações que a ANS julgar necessárias para informar
ao beneficiário à qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e rede
credenciada avaliadas;
§ 4º A ANS deverá, em até 180 dias, fixar os critérios para que as
operadoras e sua rede credenciada divulguem o resultado de sua participação
no Programa de Qualificação de Saúde Suplementar, bem como os demais
regramentos para colocar em prática o Selo de Qualidade em Saúde
Suplementar;
§ 5º Para a elaboração dos critérios referidos no parágrafo anterior, a
ANS deverá levar em conta, dentre outros fatores, o objetivo de transformar o
Selo de Qualidade em Saúde Suplementar em um instrumento de informação
ao beneficiário sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras e
a rede credenciada;
§6º A ANS deverá divulgar em local de destaque em seu sítio na
internet o IDSS de todas as operadoras de modo a facilitar o acesso dos
beneficiários à estas informações.”
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“Art. 35-P. Fica proibido às pessoas jurídicas de que trata o art. 1º
desta Lei, solicitar a seus beneficiários documentos além dos oficiais de
identificação;
§ 1º Caberá as pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo
habilitar seus beneficiários com documentos próprios necessários para que os
mesmos sejam atendidos na rede credenciada.
§ 2º Caberá as pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo
manter suas redes credenciadas devidamente informadas quanto ao
documento a ser solicitado para atendimento dos beneficiários.”
“Art. 35-Q. Detectada a existência de doença ou lesão prexistente
poderá ser ofertado o agravo ao contrato de plano privado de assitência à
saúde.”
“Art. 35-R. As operadoras, em seus Serviços de Atendimento ao
Cliente, deverão cumprir, em até 180 dias após a entrada em vigor desta lei,
no mínimo, o disposto no Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, ou outro
regulamento que vier a substituí-lo.”
“Art. 35-S. A ANS definirá critérios para a regulamentação da
acreditação das operadoras e da rede credenciada em até 180 dias após a
publicação desta lei. Os critérios que deverão nortear o programa de
acreditação serão, entre outros:
e)

garantir a segurança e excelência do atendimento;

f)

garantir a ética na prestação de serviços de saúde;

g)
desenvolver uma avaliação educativa, auxiliando no
estabelecimento de processos de utilidades prática e segura para o cliente e
todos os demais envolvidos neste contexto;
h)
compatibilidade e complementaridade com o Programa de
Qualificação de Saúde Suplementar e o Selo de Qualidade em Saúde
Suplementar ou outros que vierem a substituí-lo.”
“Art. 35-T. As operadoras deverão informar nos boletos de cobrança e
nas demais publicações que enviar ao beneficiário os seus telefones de
atendimento ao consumidor, bem como os telefones de atendimento ao
consumidor da ANS.”
“Art. 35-U. Caberá a ANS, em 180 dias, ouvida a Câmara de Saúde
Suplementar, estabelecer os critérios e normas para efetivação do
ressarcimento pelo atendimento feito pelo Sistema Único de Saúde a
beneficiários e seus dependentes de operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde.”
Art. 4º O art. 35-L da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas e fundos
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização
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da referida Agência Reguladora, sendo nulas, de pleno direito, as alienações
realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.
§1º Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante
requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela
ANS.
§2º Os ativos garantidores que lastreiam as provisões técnicas são
absolutamente impenhoráveis, respondendo somente pelas obrigações de
que decorre o provisionamento.” (NR)
Art. 5º O Art. 36 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação, renumerando-se os demais:
“Art. 36. Os reajustes dos planos de saúde coletivos serão monitorados
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. “
Parágrafo único: Eventuais abusos serão coibidos pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Art. 6º O inciso I do artigo 20 da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. .................................................................................
I - por plano de assistência à saúde, e seu valor será o produto da
multiplicação de R$ 3,00 (três reais) pelo número médio de usuários de cada
plano privado de assistência à saúde, deduzido o percentual total de
descontos apurado em cada plano, de acordo com as Tabelas I e II do Anexo
II desta Lei;
...............................................................................................” (NR)
Art. 7º O Anexo III da Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“ANEXO III
ATOS DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Atos de Saúde Suplementar

Valor (R$)

Registro de Produto

1.500,00

Registro de Operadora

3.000,00

Alteração de Dados – Produto

750,00

Alteração de Dados – Operadora

1.500,00

Pedido de Reajuste de Mensalidade

2.000,00

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala da Comissão, em 28 de outubro de 2009.
Deputado CEZAR SILVESTRI
(PPS/PR)
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.076/2001 e dos seus apensados
nºs 4.078/2001, 4.367/2001, 4.469/2001, 4.570/2001, 71/2003, 311/2003,
1.603/2003, 1.777/2003, 2.934/2004, 3.940/2004, 7.600/2006, 756/2007,
4.844/2001, 1.349/2003, e 4.393/2008, com substitutivo, e pela rejeição dos Projetos
de Lei nºs 7.267/2002, 156/2003, 2.474/2003, 3.058/2004, 4.632/2004, 6.510/2006,
1.942/2007, 2.901/2008, 5.024/2009, 5.143/2009, 7.389/2002, 4.075/2004, e
582/2007, apensados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Cezar Silvestri,
que apresentou complementação de voto, com substitutivo. Os Deputados Celso
Russomanno, Dr. Nechar e Vinicius Carvalho apresentaram voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados Ana Arraes - Presidente,
Walter Ihoshi - Vice-Presidente, Carlos Sampaio, Celso Russomanno, Chico Lopes,
Dimas Ramalho, Dr. Nechar, Elizeu Aguiar, Felipe Bornier, José Carlos Araújo, Júlio
Delgado, Leo Alcântara, Luiz Bittencourt, Neudo Campos, Ricardo Tripoli, Tonha
Magalhães, Bruno Rodrigues, Cezar Silvestri, Ivan Valente, João Carlos Bacelar e
Vital do Rêgo Filho.
Sala da Comissão, em 28 de outubro de 2009.

Deputada ANA ARRAES
Presidente

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO AO
SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 4.076, DE 2001
No intuito de aperfeiçoar a matéria, contida no Substitutivo ao
Projeto de Lei acima, e ajustá-la aos objetivos e princípios do Código de Defesa do
Consumidor, propõe-se sejam realizadas as seguintes alterações, a serem inseridas
no Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.076, de 2001:
No Art. 2º , “Art. 1º”, do Substitutivo, depois da expressão
‘legislação específica’ acrescentar ‘e a Lei nº 8.078, de 1990’.
No Art. 13, II, acrescentar, depois de comprovadamente
notificado, ‘por AR’.
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No Art. 16, da Lei nº 9.656, de 1998, acrescentar alínea d “nos
casos das alíneas anteriores fica garantido o direito dos aposentados se manterem
na operadora de saúde com plano individual ou familiar, pagando valor definido pela
ANS”.
No art. 16, parágrafo único, acrescentar no final... “Deverá a
operadora manter em seus registros cópia de recibo assinado da entrega do
contrato para a fiscalização da ANS”.
No art. 3º do Substitutivo, Art. 18 V, acrescentar no final
“Pessoa com Deficiência”.
No Art. 13-A da Lei 9.656/98, onde se lê 360 dias, leia-se 180
dias.
No Art. 35-N, do Substitutivo, onde se lê pena de um ano, leiase dois anos;
No art. 35-0, §2º, do Substitutivo,
superelementar por suplementar – erro de digitação.

substituir

saúde

Sala da Comissão, em 24 de setembro de 2009.

Deputado CELSO RUSSOMANNO
VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO VINICIUS CARVALHO
No intuito de aperfeiçoar a matéria, contida no Substitutivo ao
Projeto de Lei acima, e ajustá-la aos objetivos e princípios do Código de Defesa do
Consumidor, propõe-se sejam realizadas as seguintes alterações, a serem inseridas
no Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.076, de 2009, nos termos aprovados pela
Comissão de Seguridade Social e Família :
No “caput” do art. 10, incluir os procedimentos preventivos no
rol dos serviços a serem oferecidos pelas empresas do setor.
No art. 11, determinar que a carência seja de 18 (dezoito)
meses para doenças pré-existentes.
Sala da Comissão, em 20 de outubro de 2009.
Deputado VINICIUS CARVALHO
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO DR. NECHAR AO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE LEI Nº. 4.076, DE 2001
O Deputado Cezar Silvestri demonstrou uma grande
capacidade em analisar tema tão importante para a sociedade, como é a legislação
sobre Planos e Seguros privados de assistência à saúde.
No intuito de aperfeiçoar a matéria, que foi consubstanciada no
Substitutivo ao Projeto de Lei, e que proponho as seguintes alterações, a serem
inseridas no Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.076, de 2001:
No artigo 11, a redação passa a ser:
Art.11- É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões
preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após dezoito meses de vigência do
aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do
consumidor ou beneficiário.”
A presente sugestão pode ser justificada tendo em vista que as
próprias normativas legais e da ANS já dispõem sobre prazo superior a 12 meses,
ou, mais precisamente 24 meses, para a Cobertura Parcial Temporária das Doenças
e Lesões Preexistentes. Isto porque, se for acolhida a redação do Substitutivo, que
reduz dito prazo de 24 para 12 meses, esta medida acabaria com os cálculos
técnicos atuariais das empresas, que não conseguiriam suportar os custos
despendidos no tratamento desses beneficiários, sem que estes tenham contribuído
com contraprestações pecuniárias suficientes que compensem atuarialmente estes
números. Acresça-se a isso o fato de que a Cobertura Parcial Temporária,
atualmente está fixada em 24 meses, que causaria uma confusão com os demais
prazos de carências já estabelecidos.
Além do que, já foi apresentada outra emenda, sugerindo a alteração
do tempo mínimo de permanência no contrato para o exercício da portabilidade,
para 18 meses, adequando-se assim ao prazo por esta emenda sugerido,
consagrando os prazos estabelecidos pela Lei, evitando incompatibilidades entre o
prazo de Cobertura Parcial Temporária e o prazo de Permanência Mínima no
contrato para o exercício da portabilidade com mobilidade de carências.
Para que se chegue a um meio termo, adotando-se o mesmo critério já
aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família desta Casa no exame do
Substitutivo do Relator naquela Comissão, neste Projeto de Lei propõe-se a fixação
em 18 meses, conforme Emenda acima.

No artigo 10º, o inciso V, passa a ter a seguinte redação:
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V – fornecimento de medicamentos e materiais, inclusive de órtese,
prótese e síntese, importados não nacionalizados.

A presente sugestão pode ser justificada tendo em vista que o texto
proposto no Substitutivo manteve as mesmas hipóteses de exclusão de cobertura
originais. Entretanto, entendemos que esta é uma ótima oportunidade para definir no
próprio texto da Lei a inexistência de cobertura para as próteses, órteses e materiais
de síntese importados não nacionalizados, conforme já existe normatização pela
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN 167).

No artigo 12º, inciso II, item “a” sugerimos a seguinte redação:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação
de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
A presente sugestão justifica-se pelo fato da internação domiciliar
possuir características próprias e indetermináveis, principalmente por abranger
assistência

de

equipe

multidisciplinar,

fornecimento

de

medicamentos

e

equipamentos. Assim, é impossível determinar-se com segurança um cálculo seguro
do custo de tal cobertura e o impacto tanto para as operadoras, quanto no valor das
mensalidades.

No artigo 12º, sugerimos a supressão do inciso V.

O acréscimo pretendido no Substitutivo ora em votação, de inclusão de
cobertura para segmentação de assistência farmacêutica, não possui condições de
prosperar, na medida em que se estará criando uma cobertura que não tem
natureza médica, mas, sim, relacionada ao atendimento do usuário. Por isso,
tecnicamente equivocado este dispositivo, pois inserido em um artigo que determina
as segmentações dos planos em nível de atendimento médico, sendo que
assistência farmacêutica não pode se caracterizar como sendo uma. Além disso, a
própria Lei 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos
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de uso domiciliar, sendo que este Substitutivo não modificou tal disposição do art.
12, criando uma contradição dentro da própria norma, e ainda um arcabouço para
discussões sobre a cobertura ou não dos mesmos.

Ainda sobre as alterações propostas ao referido artigo do Substitutivo
ao PL, importa salientar que a segmentação criada ainda poderá importar em sérios
riscos de interpretações legais distorcidas, bem como de determinações judiciais
equivocadas em relação às farmácias mantidas pelas operadoras de planos de
saúde, especialmente considerando a oferta efetuada pelas mesmas e as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no artigo 12º, sugerimos a supressão do inciso VIII.

A pretendida alteração na idade do filho adotivo, de 12 para 18 anos,
acarretará um incremento de inúmeros custos às operadoras de planos de saúde,
eis que determinam a cobertura de alimentação para os acompanhantes, bem como
o aumento para a idade de ingresso dos filhos adotivos sem carência, de 12 anos
para 18 anos.

No parágrafo único do artigo 13º, do Substitutivo em votação, não se
encontra esclarecida a possibilidade de rescisão para os planos coletivos. Isso
porque o texto original deste dispositivo na Lei 9.656/98 previa que as situações
previstas nos incisos I a III deste art. 13º se aplicavam somente aos planos
contratados individualmente. Diante de tal fato, sugerimos a supressão da
pretendida modificação no texto do parágrafo único do art. 13º, mantendo-o com sua
redação atual, bem como sugerimos a inserção de um inciso IV neste mesmo
dispositivo, com a seguinte redação, inclusive em consonância com a recente
Resolução Normativa n. 195, editada pela ANS:

IV - Os produtos de que trata o caput, contratados coletivamente, terão
vigência mínima e condições de rescisão e suspensão previstas no contrato,
não se aplicando aos mesmos o disposto nos incisos antecedentes.

O parágrafo 2º do artigo Art.13-A, a redação passa a ser:
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Art. 13-A
Parágrafo 2º - A carência para exercício da mobilidade definida no
caput deste artigo deverá ser, no mínimo, de dezoito meses a partir
do momento da adesão ao Plano;

A presente alteração se justifica pelo fato de que o prazo sugerido para
a Cobertura Parcial Temporária no artigo 11 é de dezoito meses, portanto para que
exista a possibilidade do exercício da portabilidade, a Cobertura Parcial Temporária
já deverá estar cumprida, sendo que somente estarão presentes os requisitos da
portabilidade com mobilidade de carências, após o fim do prazo de todas elas.
Sendo assim, sugere-se a alteração para adequá-la à redação dos
demais artigos do Projeto, bem como para que, quando do exercício da
portabilidade, não exista incompatibilidade entre o prazo da Cobertura Parcial
Temporária e o tempo de permanência mínima no contrato, possibilitando assim o
exercício legal da portabilidade com mobilidade de carências.
O inciso III do artigo 13. Em qualquer hipótese é vedada a suspensão
ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de
internação do titular ou do dependente, passa a ter a seguinte redação:

O inciso III do artigo 13 – Em qualquer hipótese é vedada a
suspensão da atenção à saúde do beneficiário titular durante a ocorrência de
sua internação hospitalar.

Justifica-se a alteração pretendida, pelo simples motivo de que o titular
é o responsável financeiro pelo plano contratado, portanto caso seja incluído o
dependente, a operadora não mais teria um responsável pelo pagamento, sendo
que este dependente pode ser um menor incapaz ou ainda outra pessoa sem
capacidade ou possibilidade de substituí-lo na obrigação de pagamento do plano
contratado. Historicamente se admitiu a vedação da suspensão ou rescisão
unilateral do contrato em qualquer hipótese quando se trata do responsável
financeiro da estipulação e não a dependentes deste.

O artigo 13-A, também prevê a possibilidade de portabilidade para
planos coletivos, bem como define período mínimo de 18 meses para portabilidade.
Sugerimos que a portabilidade seja mantida exclusivamente para os planos
individuais/familiares, na forma como prevista expressamente pela Resolução
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Normativa 186, da ANS. Além disso, o prazo mínimo sugerido de 18 meses é muito
curto e dará oportunidade para condutas prejudiciais para as operadoras, praticadas
pelos consumidores que podem se valer de tal regra para tentar ingressar em um
plano de melhor qualidade com uma permanência menor em um plano anterior.
Além disso, esta norma é inaplicável do ponto de vista prático, pois prevê como
justificativa a insatisfação do usuário do plano anterior comprovada por decisão
proferida pelo Poder Judiciário ou pela ANS. Sabidamente, neste prazo são mínimas
as chances de uma demanda (judicial/administrativa) apresentar resultado definitivo,
daí ser mais aconselhável estipular um prazo maior de permanência no plano
anterior e fixar, como critérios objetivos para portabilidade, aquelas já previstas
atualmente pela RN 186.

Ainda sobre o mesmo dispositivo, saliente-se que pelas
proposições analisadas, há o interesse pela inclusão no art. 13-A, no seu § 2º, onde
a regra da portabilidade deve ser aceita pela operadora de destino. Contudo, apesar
de assim estipular, deixa de definir quais os critérios para que esta aceite ou rejeite o
novo usuário, nem mesmo recepciona aqueles previstos pela RN 186.

Também vislumbramos que as alterações previstas para o art.
15º da Lei 9656/98 repercutirão de forma negativa no sistema, eis que novamente há
a quebra de qualquer estudo atuarial. Está previsto para a situação o acréscimo do §
2º ao dispositivo, onde não poderá a operadora efetuar aumento em caso de
aposentados por invalidez permanente.

Esta regra, além de quebrar a possibilidade de aplicação dos cálculos
atuariais, é demasiadamente complexa em termos de aplicabilidade, na medida em
que não determina qual vai ser a forma de prova para a aplicação do mesmo, bem
como não impõe a quem caberá o ônus da prova.

Neste sentido, é que manifesto meu voto favorável ao Substitutivo
apresentado pelo Relator, desde que acolhidas as sugestões apresentadas
anteriormente.
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Sala da Comissão, em 22 de outubro de 2009.

Deputado Dr. Nechar

PROJETO DE LEI N.º 4.164, DE 2004
(Do Sr. Rafael Guerra e outros)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, a Lei dos Planos de Saúde,
para definir amplitude de cobertura para realização de transplantes;
tendo parecer, enquanto apensado ao 2642/03, arquivado: da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação deste, com emenda, e pela rejeição do
de nº 7.128/06, apensado (relator: DEP. JOSÉ LINHARES); e da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à
adequação financeira e orçamentária deste, do de nºs7.128/06, apensados, e da
emenda da Comissão de Seguridade Social e Família ao PL nº 4.164/04 (relator:
DEP. MANOEL JUNIOR e relator-substituto: DEP. GUILHERME CAMPOS).

NOVO DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4076/2001.

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Projeto apensado: 7.128/06
III - Na Comissão de Seguridade Social e Família, ao PL 2642/03:
- emendas apresentadas na Comissão (2)
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
IV - Na Comissão de Finanças e Tributação, ao PL 2642/03:
- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:

Dê-se ao § 4o, do art. 10, da Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, a
seguinte redação:
“Art. 10. ...................................................................................
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§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e
de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar, as quais não poderão excluir os tipos de
transplante regularmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.” (NR)
Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O projeto que apresentamos, os parlamentares que atuaram
na Comissão Externa destinada a averiguar denúncias referentes a interferências na
lista de espera de pacientes necessitados de transplante de medula óssea no
Instituto Nacional do Câncer (2004), resulta de recomendação dessa Comissão para
alterar a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, a fim de garantir a cobertura para os transplantes de medula
óssea.
O § 4o , do art. 10, da Lei no 9.656, de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde, incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, indica que a amplitude das
coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será
definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
A ANS emitiu resolução, CONSU n° 12, de 03 de novembro de
1998, que garante cobertura apenas para transplantes de rim e de córnea, bem
como as despesas com seus procedimentos vinculados.
Nossa proposição apresenta parâmetro que define a amplitude
de cobertura de transplantes a serem custeados pelos planos e seguros privados de
assistência à saúde: os transplantes regularmente oferecidos pelo Sistema Único de
Saúde – SUS.
Essa medida prevê que o órgão regulamentador, a ANS, não
poderá excluir da cobertura dos planos de saúde os tipos de transplante que são
rotineiramente fornecidos pelo SUS, como o de medula óssea e outros.
Também permitirá o ressarcimento pelas operadoras ao SUS,
previsto no art. 32 da Lei nº 9.656, de 1998.
Diante do exposto, solicitamos o apoio dos ilustres Deputados
para aprovar o projeto nesta Casa.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2004.
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Deputado Rafael Guerra
Deputado Dr. Francisco Gonçalves

Deputado Geraldo Resende

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3º A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
Art. 2º Para o cumprimento das obrigações constantes do contrato, as pessoas
jurídicas de que trata esta Lei poderão:
I - nos planos privados de assistência à saúde, manter serviços próprios, contratar
ou credenciar pessoas físicas ou jurídicas legalmente habilitadas e reembolsar o beneficiário
das despesas decorrentes de eventos cobertos pelo plano;
II - nos seguros privados de assistência à saúde, reembolsar o segurado ou, ainda,
pagar por ordem e conta deste, diretamente aos prestadores, livremente escolhidos pelo
segurado, as despesas advindas de eventos cobertos, nos limites da apólice.
Parágrafo único. Nos seguros privados de assistência à saúde, e sem que isso
implique o desvirtuamento do princípio da livre escolha dos segurados, as sociedades
seguradoras podem apresentar relação de prestadores de serviços de assistência à saúde.
....................................................................................................................................................
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Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais
e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
...................................................................................................................................................
Art. 32 - Serão ressarcidos pelas operadoras a que alude o art. 1º os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
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§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
diretamente à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria, ou ao SUS, nos demais casos, mediante tabela a ser aprovada pelo CNSP, cujos
valores não serão inferiores aos praticados pelo SUS e não superiores aos praticados pelos
planos e seguros.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a entidade prestadora ou o SUS, por
intermédio do Ministério da Saúde, conforme o caso, enviará à operadora a discriminação
dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o trigésimo dia após a apresentação
da fatura, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao Fundo Nacional
de Saúde, conforme o caso.
§ 4º O CNSP, ouvida a Câmara de Saúde Suplementar, fixará normas aplicáveis
aos processos de glosa dos procedimentos encaminhados conforme previsto no § 2º deste
artigo.
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
*Vide Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
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de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4o É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
..........................................................................................................................
§ 1o As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
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§ 2o As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3o Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2o deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
..........................................................................................................................
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1o O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7o A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2o deste artigo.
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§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
..........................................................................................................................
Art. 7o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8o Ficam revogados os arts. 2o a 7o, o inciso VIII do art. 10, o § 3o do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3o do art.
4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

RESOLUÇÕES CONSU N° 12, DE 03 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a cobertura de transplante e seus
procedimentos por parte das operadoras de
planos e seguros privados de assistência à
saúde.
O Presidente do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, instituído pela Lei n°
9.656, de 03 de junho de 1998, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com
a competência normativa que lhe foi conferida, para dispor sobre a regulamentação do regime
de contratação e prestação de serviços de saúde suplementar, e considerando as disposições
do § 4° do art. 10 e incisos II, III e XIV do art. 35-A da Lei n° 9.656/98, resolve:
Art. 1° Os procedimentos de transplante, no âmbito da prestação de serviços de
saúde suplementar, deverão se submeter à legislação específica vigente, em especial à Lei n°
9.434, de 04 de fevereiro de 1997, ao Decreto n° 2.268, de 30 de junho de 1997, a Portaria n°
3.407, de 05 de agosto de 1998, que não for conflitante com o regime de contratação e
prestação de serviços de que trata a Lei n° 9.656/98.
Art. 2° Os planos e seguros referência e sua segmentação hospitalar cobrirão
transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem
prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos.
§ 1° Entende-se como despesas com procedimentos vinculados, todas aquelas
necessárias à realização do transplante, incluindo:
I – as despesas assistenciais com doadores vivos;
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II – os medicamentos utilizados durante a internação;
III – o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto
medicamentos de manutenção;
IV – as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos na forma de
ressarcimento ao SUS ;
§ 2° Os transplantes de rim e córnea ou procedimentos vinculados, quando
realizados por instituições integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS, deverão ser
ressarcidos em conformidade com o previsto no art. 32 da Lei n° 9.656/98 e nesta Resolução .
Art. 3° Os usuários das operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,
candidatos a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação
específica, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos em uma das Centrais de Notificação,
Captação e Distribuição de Órgãos - CNCDOs e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de
espera e de seleção.
§ 1° A lista de receptores é nacional, gerenciada pelo Ministério da Saúde e
coordenada em caráter regional pelas Centrais de Notificações, Captação e Distribuição de
Órgãos – CNCDOs, integrantes do Sistema Nacional de Transplante – SNT.
§ 2° As entidades privadas e equipes especializadas interessadas na realização de
transplantes deverão observar o regulamento técnico – Portaria GM n° 3.407, de 05 de agosto
de 1998, do Ministério de Saúde – que dispõe quanto a forma de autorização e cadastro, junto
ao Sistema Nacional de Transplante – SNT.
§ 3° É de competência privativa das Centrais de Notificações, Captação e
Distribuição de Órgãos – CNCDOs, dentro das funções de gerenciamento que lhes são
atribuídas pela legislação em vigor:
a) determinar o encaminhamento de equipe especializada;
b) providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de saúde
autorizado em que se encontre o receptor.
Art. 4° Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos celebrados na
vigência da Lei n° 9.656/98, de 03 de junho de 1998, e aos existentes anteriores a sua
vigência, a partir das respectivas adaptações.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
José Serra

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

600

PROJETO DE LEI N.º 7.128, DE 2006
(Do Senado Federal)
PLS nº 75/2002
Ofício (SF) nº 975/2006
Altera os arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos privados de assistência à saúde, para acrescentar, entre as exigências
mínimas dos planos que incluírem internação hospitalar, a cobertura de despesas
com procedimentos vinculados a transplantes de órgãos.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4164/2004

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 4º do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 10. .....................................................................................
....................................................................................................
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas
pela ANS, ressalvado o disposto na alínea ‘g’ do inciso II do art. 12 desta
Lei.” (NR)
Art. 2º O inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998, com a redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “g”:
“Art. 12. .....................................................................................
....................................................................................................
II - ..............................................................................................
....................................................................................................
g) cobertura das despesas assistenciais com doador vivo e das
referentes à cirurgia de remoção, em doador vivo, cadáver ou com morte
encefálica, à preservação e ao transporte de órgãos destinados a
transplante no beneficiário, desde que haja previsão legal ou contratual
para o transplante e o transporte se efetive na área geográfica de
abrangência prevista no plano contratado.
.........................................................................................” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de maio de 2006.

Senador Renan Calheiros
Presidente do Senado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano ou seguro-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no
Brasil, com padrão de enfermaria ou centro de terapia intensiva, ou similar, quando
necessária a internação hospitalar, das doenças relacionadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, assim definido pela autoridade
competente;
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico, observado o disposto no § 1º deste artigo;
VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à
prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o
tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e
traumatologia bucomaxilar;
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes do inciso VII podem ser a qualquer tempo revistas e
atualizadas pelo CNSP, permanentemente, mediante a devida análise técnico-atuarial.
§ 2º As operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º oferecerão,
obrigatoriamente, o plano ou seguro-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais
e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as entidades
ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
* Artigo acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/05/2001.
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Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova
e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento
hospitalar, em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no
contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
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emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
Art. 13. Os contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
Parágrafo único. Aos planos ou seguros individuais ou familiares, aplicam-se as
seguintes disposições:
I - o prazo mínimo de vigência contratual de um ano;
II - são vedadas:
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
privados de assistência à saúde e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de
direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do
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cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes
definições:
I - 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 faculdade 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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
..........................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
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de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
..........................................................................................................................
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VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
.........................................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - .....................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ...................................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
..........................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
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estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
..........................................................................................................................
III......................................................................................................................
..........................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
..........................................................................................................................
V - ....................................................................................................................
..........................................................................................................................
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
..........................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
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"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
..........................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
..........................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
..........................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
..........................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
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responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
.........................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
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II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21. ............................................................................................................
..........................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art. 22. ...........................................................................................................
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§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
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prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
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competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
.........................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
..........................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
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serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
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§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
..........................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
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§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
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I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
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II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
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aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

ETIQUETA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
proposição

data

Projeto de Lei do Senado nº 2642/2003
autor

nº do prontuário

Deputado Osmânio Pereira
1

Supressiva

Página

2.

substitutiva

3.

Artigo 2º

modificativa

4.

aditiva

Parágrafo 5º

5. Substitutivo global

Inciso

Alínea

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao §5º do artigo 2º deste Projeto de Lei, a seguinte redação:

“§5º os transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano terão seus custos
integralmente cobertos pelas empresas de que trata o artigo 1º desta Lei, desde que integrem a
cobertura assistencial prevista em contrato, e segundo as normas editadas pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar”.
JUSTIFICATIVA

A modificação do texto original dado ao §5º, do artigo 10, da Lei 9656/98, contido no
artigo 2º do PLS em tela, se impõe posto que, conforme o facultado pelo artigo 12 da citada
Lei, há planos de segmentação de cobertura apenas ambulatorial, ou hospitalar, com ou sem
obstetrícia.

Dessa forma, não se pode obrigar uma operadora a cobrir custos de procedimentos,
como transplantes, não compreendidos em sua responsabilidade contratual.
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EMENDA AO PROJETO DE
LEI N.º 2.642, DE 2003.
Altera a Lei n.º 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispõe sobre a remoção
de órgãos, tecidos e
partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento, e dá outras providências, e a Lei n.º
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde.
Dê-se ao art. 2º do Projeto a seguinte redação:

“Art. 2º O art. 10 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.10.........................................................................
....................................................................................
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS.
§ 5º Os transplantes de órgãos, tecidos e partes de corpo humano
terão seus custos integralmente cobertos pelas empresas de que trata
o art. 1º desta Lei, desde que o contrato preveja a modalidade de
internação hospitalar e segundo normas definidas pela ANS.”
JUSTIFICAÇÃO
Trata-se de emenda que busca aprimorar o texto da proposta já aprovada pelo
Senado Federal. Pela emenda fica claro que os custos de transplantes de órgãos,
tecidos e partes de corpo humano terão seus custos integralmente cobertos pelas
empresas de planos e seguros saúde desde que o contrato preveja a modalidade de
internação hospitalar e segundo as normas definidas pela ANS.

Sala da Comissão, em 1º de março de 2.007.

Deputado Darcísio Perondi
PMDB/RS
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
I - RELATÓRIO
A proposição sob comento, de autoria do SENADO FEDERAL,
visa a alterar as leis de transplantes e de planos de saúde com vistas a assegurar a
realização de tais cirurgias, mesmo quando não realizadas no País, no caso do
Sistema Único de Saúde — SUS.
Para tanto, propõe a inserção de um art. 13-A na Lei n.º 9.434,
de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras providências”, obrigando o SUS a
custear todas as cirurgias de transplante, inclusive as que são passíveis apenas de
realização em outros países.
Propõe, igualmente, a inserção de um § 5º, no art. 10, da Lei
n.º 9.656, de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde”, prevendo a cobertura integral das cirurgias de transplantes por parte das
operadoras de planos de saúde.
Quando de sua apreciação pela Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado, o ínclito Senador MÃO SANTA, Relator da matéria,
destacou a importância da proposta para a ampliação do espaço de cidadania e da
necessidade de a iniciativa privada respeitar a integralidade das ações de saúde em
sua atuação complementar.
Apensados à proposição principal encontram-se dois outros
Projetos. O primeiro deles, o Projeto de Lei n.º 4.164, de 2004, de autoria dos
ínclitos Deputados RAFAEL GUERRA, FRANCISCO GONÇALVES E GERALDO
RESENDE, tem objetivo semelhante ao da proposição principal, visando a que a
regulamentação da cobertura de transplantes de órgãos por parte da Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS inclua os que são regularmente oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
Já o segundo, o Projeto de Lei n.º 7.128, de 2006, também
oriundo do SENADO FEDERAL, propõe, a exemplo da proposição anteriormente
citada, que a ANS defina a amplitude das coberturas de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade. Adicionalmente, inclui como obrigatória a
cobertura das despesas assistenciais e de remoção do órgão com doador vivo e de
remoção em doador cadáver, inclusive preservação, transporte, desde que havendo
previsão contratual.
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A proposição é de competência conclusiva desta Comissão de
Seguridade Social e Família, no que tange ao mérito. Posteriormente deverá ainda
manifestar-se a Comissão de Constituição, Justiça e de Redação em relação aos
pressupostos definidos no art. 54 do Regimento Interno.
No prazo regimentalmente previsto inicialmente foi
apresentada uma Emenda, de autoria do preclaro Deputado OSMÂNIO PEREIRA.
Sua intenção é de que os transplantes sejam cobertos apenas nos casos previstos
em contrato.
Com a apensação de mais um Projeto, foi aberto novo prazo
para apresentação de Emendas e o eminente Deputado DARCÍSIO PERONDI
apresentou Emenda semelhante à já apresentada.
É o Relatório.
II - VOTO DO RELATOR
A questão dos transplantes de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano é uma das mais candentes questões sanitárias da atualidade.
De fato, antes do advento de tais cirurgias e das drogas
imunossupressoras, que viabilizaram a recepção de órgãos por pessoas portadoras
de patologias graves, a morte era a única alternativa. Com a evolução da técnica
cirúrgica e dos conhecimentos farmacológicos, a sobrevivência de portadores de
insuficiência renal, cardíaca ou hepática, dentre outras, deixou de ser uma
decorrência da ciência e passou a ser conseqüência da economia.
Sobreviver ou não passou a significar, mais do que nunca,
possuir meios para custear as cirurgias e os medicamentos de que o transplantado
passa a depender.
Nada mais justo, portanto, que a sociedade criasse, na esfera
política, formas solidárias de custeio dessas cirurgias e das drogas necessárias a
evitar o fantasma da rejeição do órgão transplantado. Tais formas
consubstanciaram-se no texto constitucional e na lei ordinária, no Sistema Único de
Saúde ─ SUS — e no ordenamento jurídico dos planos de saúde.
As proposições em tela procuram, em nosso entender com
toda justiça, dirimir qualquer dúvida que possa existir sobre a responsabilidade de
custeio desses tratamentos. Uma vez consignada de forma clara e direta na
legislação, cremos que as infindáveis ações judiciais de brasileiros pleiteando a o
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cumprimento de contratos com operadoras de planos de saúde diminuirão
sobremaneira.
Há, entretanto, que se observar a excessiva, diria mesmo
absurda, disposição que, caso aprovada, obrigaria o SUS a custear transplantes no
exterior. Ora, qualquer pessoa medianamente informada sobre o tema sabe que o
País executa com maestria técnica as principais modalidades de transplantes tidos
como bem estabelecidos pela ciência. Os demais, tidos como experimentais, não
devem ser objeto de cobertura pelo SUS. Admitir essa possibilidade significaria
quebrar o sistema e, assim como acontece muitas vezes com o fornecimento de
drogas experimentais, tornar essa hipótese acessível aos mais ricos, que têm meios
para contratar advogados e pleitear judicialmente acesso a tratamentos ainda não
bem estabelecidos.
Adicionalmente, observe-se que a redação aprovada no
SENADO FEDERAL para a alteração proposta à Lei 9656/98 ignorou
completamente o texto atualmente em vigor, dado pela Medida Provisória n.º 2.17744, de 28 de agosto de 2001, recepcionada como lei pela Emenda Constitucional n.º
32, de 2001.
Com efeito, o § 4º, do art. 10, da Lei n.º 9.656, de 1998, já fazia
referência aos transplantes, passíveis de regulamentação por parte da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
Em contrapartida, parece-nos justo que a lei estabeleça como
mínimo de cirurgias cobertas pelos planos de saúde aquelas que são rotineiramente
feitas no âmbito do sistema público, como prevê o PL 4164/04.
No que concerne ao PL 7128/06, a primeira alteração proposta
é idêntica à proposta pelo PL 4164/04. Já a segunda alteração, que obrigaria as
operadoras a custear as despesas em doador vivo ou cadáver, revela um total
desconhecimento das normas da ANS e da logística envolvida na remoção de
órgãos de doador cadáver. No primeiro caso, a ANS já definiu os procedimentos e
obrigações das operadoras, deixando claro que as despesas assistenciais e de
remoção com o doador vivo devem ser custeadas integralmente pelo plano.
No caso de doador cadáver, o sistema de captação de órgãos
não reivindica, nem recomenda essa medida. Isso porque muitas vezes a remoção é
feita sem que se saiba para quem será destinado o órgão, se para um paciente a ser
operado no SUS ou em estabelecimento particular. Mesmo quando já se sabe o
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destinatário da doação, o sistema já tem toda uma logística de remoção e
transporte, muitas vezes a custo zero ou baixíssimo, o que não recomenda a adoção
de um cálculo que poderia significar risco para a viabilidade do órgão. Ademais,
muitas doações de doador cadáver são múltiplas e ficaria mais complicado se várias
equipes estivessem atuando na remoção.
Em relação à primeira Emenda apresentada, cremos que há
uma divergência entre o texto e a Justificação que o embasa. Ao embasar sua
propositura, o nobre Autor citou a segmentação de cobertura. O texto, entretanto,
refere-se a previsão contratual. Ora, o sentido da legislação é justamente o de
prever um conjunto de procedimentos que não podem ser excluídos
contratualmente. Observe-se que, antes da vigência da Lei 9656/98, era usual a
exclusão de procedimentos nos contratos, gerando abusos por parte das empresas
e frustrações dos consumidores. Desse modo, rejeitamos a Emenda do Deputado
OSMÂNIO PEREIRA.
Do mesmo modo, a Emenda do Deputado PERONDI, ignorou
o fato de que o caput do art. 10 trata exatamente dos itens contratuais que devem
fazer parte do chamado plano referência, cujo objetivo é relacionar os requisitos
mínimos que constarão em contratos com internação. Assim, também rejeitamos a
citada Emenda.
Isto posto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei n.º
4.164, de 2004, com a emenda aditiva anexa e pela rejeição dos Projetos de Lei n.º
2.642, de 2004, e 7.128, de 2006.
Sala da Comissão, em 13 de março de 2008
Deputado JOSÉ LINHARES
Relator
EMENDA ADITIVA N° 1
Acrescente-se à parte final do § 4° art. 10 do projeto a seguinte
expressão:
“§4° ..., respeitando os contratos ou convênios pactuados com
os usuários.”
Sala da Comissão, em 13 de março de 2008.
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Deputado JOSÉ LINHARES
Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Seguridade Social e Família, em reunião ordinária
realizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 2.642/2003, a Emenda
1/2004 da CSSF, a Emenda 1/2007 da CSSF, e o PL 7128/2006, apensado, e
aprovou o PL 4164/2004, apensado, com emenda,nos termos do Parecer do Relator,
Deputado José Linhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jofran Frejat - Presidente, Rafael Guerra, Maurício Trindade e
Raimundo Gomes de Matos - Vice-Presidentes, Aline Corrêa, Angela Portela,
Antonio Bulhões, Armando Abílio, Arnaldo Faria de Sá, Cida Diogo, Darcísio
Perondi, Dr. Talmir, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, João Bittar, José Linhares,
Leandro Sampaio, Mauro Nazif, Ribamar Alves, Rita Camata, Roberto Britto,
Ronaldo Caiado, Saraiva Felipe, Solange Almeida, Tonha Magalhães, Guilherme
Menezes, Íris de Araújo, Jô Moraes, Jorge Tadeu Mudalen, Leonardo Vilela, Luiz
Bassuma, Manato e Neilton Mulim.
Sala da Comissão, em 26 de março de 2008.
Deputado JOFRAN FREJAT
Presidente
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
I. RELATÓRIO
A proposição em epígrafe, de autoria do SENADO FEDERAL,
pretende alterar as leis de transplantes e de planos de saúde, com a finalidade
de assegurar a realização dessas cirurgias; no caso Sistema Único de Saúde —
SUS, inclusive quando tais procedimentos não sejam realizados no País.
Com tal intuito, é proposta a inserção de um art. 13-A na Lei n.º
9.434, de 1997, que “dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do
corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências”,
obrigando o SUS a custear todas as cirurgias de transplantes, inclusive as que
são passíveis de realização apenas em outros países.
Propõe, ainda, a inserção de um §5º, ao art. 10 da Lei n.º 9.656,
de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde”, prevendo a cobertura integral das cirurgias de transplantes por parte das
operadoras de planos de saúde.
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Foram apensados à proposição dois outros Projetos. O primeiro
deles, o de PL n.º 4.164/2004, de autoria dos Deputados RAFAEL GUERRA,
FRANCISCO GONÇALVES E GERALDO RESENDE, tem objetivo semelhante ao da
proposição principal, visando a regulamentação da cobertura de transplantes de
órgãos por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com a
inclusão dos que são regularmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde –
SUS.
O Projeto de Lei n.º 7.128/2006, oriundo do SENADO FEDERAL,
propõe que a ANS defina a amplitude das coberturas de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade. Adicionalmente, inclui como obrigatória a
cobertura das despesas assistenciais e de remoção do órgão com doador vivo e
de remoção em doador cadáver, inclusive preservação, transporte, desde que
havendo previsão contratual.
No prazo regimental previsto inicialmente foi apresentada uma
Emenda (Emenda nº 01/2004), de autoria do Deputado OSMÂNIO PEREIRA. A
intenção é de que os transplantes sejam cobertos apenas nos casos previstos em
contrato.
Com a apensação de mais um Projeto, foi aberto novo prazo para
apresentação

de

Emendas

e

o

eminente

Deputado

DARCÍSIO

PERONDI

apresentou Emenda (Emenda nº01/2007), com proposta semelhante à já
apresentada.
Encaminhados à Comissão de Seguridade Social e Família, os
projetos de lei nos 2.642/2003, a Emenda 1/2004 e nº 1/2007, da CSSF, e o PL
nº 7.128/2006, foram REJEITADOS POR UNANIMIDADE, sendo APROVADO
o Projeto de Lei nº 4.164/2004, com a emenda a ele apresentada, nos termos do
parecer do Relator.
A matéria foi então encaminhada a esta Comissão de Finanças e
Tributação, onde fomos honrados, por despacho da Presidência da Comissão,
com a designação para relatá-la.
No âmbito da esta Comissão de Finanças e Tributação, não foram
apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
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II. VOTO
A matéria foi encaminhada a esta Comissão para exame de
adequação financeira e orçamentária, nos termos do art. 54 do Regimento
Interno desta Casa. Cabe-nos, portanto, examinar a conformidade da proposição
com a legislação orçamentária, especialmente no tocante ao plano plurianual, a
lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual; bem como com a Lei
de Responsabilidade Fiscal.
III.

1. Projeto de Lei nº 2.642/2003
O Projeto de Lei nº 2.642/2003 não apresenta incompatibilidade

ou inadequação frente à Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente (Lei nº 11.768,
de 2008) e ao Plano Plurianual (Lei nº 11.653, de 2008); contudo, o mesmo não
ocorre em relação ao Orçamento vigente (Lei nº 11.897, de 2008).
De fato, não encontramos na Lei vigente programação específica,
adequada e suficiente para atender à ampliação de despesas prevista com a
alteração oferecida à Lei nº 9.434/2003.
Com efeito, apesar de não se conhecer o impacto que a
aprovação acarretaria às despesas da União, não há como ignorar que no
Orçamento para 2009 não existe dotação própria para atender o aumento de
despesa que adviria da aprovação da referida medida.
Além disso, a proposição original se apresenta inadequada no que
se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Ao estabelecer que “o Sistema
Único de Saúde custeará todas as operações de transplantes necessárias, em
hospitais próprios ou conveniados, reservando dotação orçamentária suficiente
para a cobertura dos gastos provenientes dessa espécie de tratamento que
somente sejam passíveis de realização em outros países, são criadas despesas
obrigatórias de caráter continuado4, ficando assim sujeitas à observância do
disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da LRF. O §1º do citado diploma legal determina
que o ato que criar ou aumentar despesa de caráter continuado deverá ser
instruído com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro do exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. O §2º, por sua vez,

4

Na definição do art. 17 da LRF, “Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios.”.
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estabelece que tal ato deverá ser ainda acompanhado de comprovação de que a
despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Ambas as exigências deixam
de ser atendidas pela proposição em pauta.
Dessa feita, a proposta mostra-se inadequada em relação ao
Orçamento vigente.
II.1.2. Emendas Apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.642/2003
As emendas apresentadas ao PL 2.642/2003 buscam alterar o
disciplinamento referente a planos e seguros privados de assistência à saúde,
conferindo às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de saúde o
custeio de transplantes de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, desde que
a modalidade de cobertura assistencial ou a modalidade de internação hospitalar
estejam previstas em contrato e, ainda, segundo normas definidas pela ANS.
Ressalte-se que a regulamentação a cargo da ANS já se encontra
prevista na norma com a alteração implementada pela medida provisória 2.17744, de 2001.
Tendo em vista a emenda alcançar apenas o disciplinamento de
planos de saúde, as alterações propostas não apresentam implicação em
matéria financeira ou orçamentária.
II.2.

Projeto de Lei nº 7.128/2006
No Projeto de Lei nº 7.128/2006 é mantido a cargo da ANS a

regulamentação da amplitude das coberturas, inclusive no tocante a transplantes
e procedimentos de alta complexidade, ressalvando a “cobertura de despesas
assistenciais com doador vivo e das referentes à cirurgia de remoção, em doador
vivo, cadáver ou com morte encefálica, à preservação e ao transporte de órgãos
destinados a transplante no beneficiário, desde que haja previsão legal ou
contratual para o transplante e o transporte se efetive na área geográfica de
abrangência prevista no plano contratado”.
Como se percebe, a proposta circunscreve seu alcance ao
disciplinamento de planos de saúde, não ensejando aumento ou diminuição
de despesas ou receitas públicas.
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II.3. Projeto de Lei nº 4.164/2004
De forma semelhante à anterior, a proposta determina que a
amplitude das coberturas, inclusive para fins de transplantes e de procedimentos
de alta complexidade seja definida pela ANS, não sendo possível excluir os tipos
de transplantes regularmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde.
Tendo em vista a proposta em comento também restringir a
inovação legislativa ao disciplinamento de planos de saúde, não verificamos
implicação em aumento ou diminuição de despesas ou receitas públicas.
II.3.1. Emendas Apresentadas ao Projeto Lei nº 4.164/2004
A emenda visa inserir no novo §4º do art. 10 da Lei nº
9.656/1998, que trata da “amplitude das coberturas, inclusive para fins de
transplantes e de procedimentos de alta complexidade seja definida pela ANS,
não sendo possível excluir os tipos de transplantes regularmente oferecidos pelo
Sistema Único de Saúde”, a obrigatoriedade de serem respeitados os contratos
ou convênios pactuados com os usuários.
Tendo em vista a proposta alcançar apenas os planos de saúde,
não ensejam implicação em matéria financeira ou orçamentária.
Em

face

do

exposto,

VOTO

PELA

INADEQUAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA do Projeto de Lei n° 2.642, de 2003, e pela
NÃO IMPLICAÇÃO EM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS OU
RECEITAS PÚBLICAS do Projeto de Lei nº 7.128/2006, do Projeto de Lei nº
4.164/2004, da emenda aditiva da CSSF apresentada ao PL nº 4.164/2004, da
emenda nº 01/2004, do Deputado Osmânio Pereira, e 01/2007, do Deputado
Darcísio Perondi, oferecidas ao Projeto de Lei n° 2642, de 2003.
Sala da Comissão, em 24 de junho de 2009
Deputado MANOEL JUNIOR

Deputado GUILHERME CAMPOS

Relator

Relator substituto

III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela inadequação financeira e orçamentária
do Projeto de Lei nº 2.642-A/03, e pela não implicação da matéria com aumento ou
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diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação financeira e orçamentária do PL's nºs 7.128/06 e 4.164/04, apensados,
das emendas nºs 01/04 e 01/07 apresentadas na Comissão de Seguridade Social e
Família, e da emenda apresentada pelo relator na CSSF ao PL nº 4.164/04, nos
termos do parecer do relator, Deputado Manoel Junior, e dorelator substituto,
Deputado Guilherme Campos.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Vignatti, Presidente; Antonio Palocci, Vice-Presidente; Aelton
Freitas, Alfredo Kaefer, Andre Vargas, Arnaldo Madeira, Guilherme Campos, João
Dado, João Pizzolatti, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Luciana Genro, Pepe Vargas,
Ricardo Barros, Rodrigo Rocha Loures, Vicentinho Alves, Eduardo Cunha, João
Bittar, João Magalhães, Leonardo Quintão e Zonta.
Sala da Comissão, em 24 de junho de 2009.
Deputado VIGNATTI
Presidente

PROJETO DE LEI N.º 3.088, DE 2004
(Do Sr. João Caldas)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do atendimento médico-hospitalar em
caráter de emergência e o ressarcimento de despesas pelas
administradoras de planos e seguros de saúde.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 71/03

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. É vedada a recusa de atendimento
médico-hospitalar, por entidade de direito público ou privado, em
caráter de emergência, a qualquer paciente, sob alegação de
inexistência de convênio ou credenciamento ou vinculação a plano
ou seguro de saúde ou, ainda, ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo
único.
Considera-se
atendimento
médico-hospitalar em caráter de emergência todo aquele decorrente
de acidentes domésticos, de trânsito e outros, bem como eventos
inesperados que necessitem avaliação médica urgente que não
possam aguardar atendimento ambulatorial.
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Art. 2º. A despesa decorrente do atendimento em caráter
emergencial será apresentada à administradora do plano ou seguro
de saúde do paciente, ou ao Sistema Único de Saúde, que não poderá
recusar pagamento sob o fundamento de inexistência de
credenciamento, convênio ou vinculação, os quais passam a existir
por presunção legal.
Art. 3º. O descumprimento do disposto no art. 1º desta Lei
caracteriza omissão de socorro para os fins civis e criminais previstos
na legislação própria, punida, em qualquer caso, com multa, em
favor do paciente, de valor equivalente ao montante da despesa em
que ele incorrer na entidade na qual for efetivamente atendido.
Art. 4º. O descumprimento do disposto no art. 2º sujeita os
administradores de plano ou seguro de saúde às mesmas cominações
civis e penais decorrentes da omissão de socorro, cumuladas, em
qualquer caso, com multa, em favor da entidade médica-hospitalar,
de valor equivalente ao total da despesa incorrida pelo paciente.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A vida e a incolumidade da pessoa humana devem ser
preservadas acima de qualquer consideração de ordem comercial ou
contratual.
A disseminação dos planos e seguros de saúde trouxe, em
contrapartida, inaceitável e inexplicável discriminação no
atendimento médico-hospitalar, mesmo em casos de emergência,
quando o indivíduo foi vítima de acidente ou de mal súbito com
grave risco de seqüelas ou mesmo de morte.
Lamentavelmente, tornou-se praxe que clínicas e
hospitais, antes de prestarem o pronto atendimento à vítima,
preliminarmente façam a perquirição se ela é coberta pelos convênios
de planos de saúde que acaso tenham.
E, absurdo dos absurdos, pacientes são recusados na
própria portaria sob a alegação de que seu plano de saúde não tem
convênio com aquele determinado hospital ou clínica. Fácil assim
imaginar o drama humano daí decorrente e as conseqüências de
agravamento do estado da vítima, fora o simples prolongamento de
dores e sofrimentos que poderiam ser abreviados pelo pronto
atendimento.
Os hospitais alegam que não têm, depois, como se
ressarcir das despesas efetuadas. As administradoras aferram-se no
pretexto de que o hospital não era seu credenciado. Essas desculpas
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de fundo meramente comercial acabam por empanar ou mesmo
encobrir o crime de omissão de socorro que está sendo perpetrado.
Com este projeto, busca-se pôr um cobro à situação, dando
ao paciente a segurança de que será prontamente atendido e ao
hospital a segurança de que será ressarcido.
Sala das Sessões, 9 de março de 2004.
Deputado JOÃO CALDAS
(PL-AL)

PROJETO DE LEI N.º 3.247, DE 2004
(Do Sr. José Roberto Arruda)
Dispõe sobre o atendimento hospitalar em caráter de emergência e o
ressarcimento obrigatório, das despesas correspondentes, pelas
administradoras de planos e seguros de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE ESTE AO PL-3088/2004.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É vedada a recusa de atendimento médico-hospitalar, por entidade de
direito público ou privado, em caráter de emergência, a qualquer paciente, sob
alegação de inexistência de convênio ou credenciamento ou vinculação a plano ou
seguro de saúde ou, ainda, ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Considera-se atendimento em caráter de emergência todo
aquele decorrente de acidentes domésticos, de trânsito e outros, bem como eventos
inesperados que necessitem avaliação médica urgente que não possam aguardar
atendimento ambulatorial.
Art. 2º A despesa decorrente do atendimento em caráter emergencial será
apresentada à administradora do plano ou seguro de saúde do paciente, ou ao
Sistema Único de Saúde, que não poderá recusar pagamento, sob o fundamento de
inexistência de credenciamento, convênio ou vinculação, os quais passam a existir
por presunção legal.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º desta Lei caracteriza
omissão de socorro, para os fins civis e criminais previstos na legislação própria,
punida, em qualquer caso, com multa, em favor do paciente, de valor equivalente ao
montante da despesa em que o ele incorrer na entidade na qual for efetivamente
atendido.
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Art. 4º No descumprimento do disposto no art. 2º os administradores do plano
ou seguro de saúde ficam sujeitos às mesmas cominações civis e penais
decorrentes da omissão de socorro, cumuladas, em qualquer caso, com multa, em
favor da entidade médica-hospitalar, de valor equivalente ao total da despesa
incorrida pelo paciente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A vida e a incolumidade da pessoa humana devem ser preservadas acima de
qualquer consideração de ordem comercial ou contratual.
A disseminação dos planos e seguros de saúde trouxe, em contrapartida,
inaceitável e inexplicável discriminação no atendimento médico-hospitalar, mesmo
em casos de emergência, quando o indivíduo foi vítima de acidente ou de mal súbito
com grave risco de seqüelas ou mesmo de morte.
Lamentavelmente, tornou-se praxe que clínicas e hospitais, antes de
prestarem o pronto atendimento à vítima, preliminarmente façam a perquirição se ela
é coberta pelos convênios de plano de saúde que acaso tenham.
E, absurdo dos absurdos, pacientes são recusados na própria portaria, sob a
alegação de que seu plano de saúde não tem convênio com aquele determinado
hospital ou clínica.
Fácil imaginar o drama humano daí decorrente e as
conseqüências de agravamento do estado da vítima, fora o simples prolongamento
de dores e sofrimentos que poderiam ser abreviados pelo pronto atendimento.
Os hospitais alegam que não têm, depois, como se cobrir das despesas
efetuadas. As administradoras aferram-se no pretexto de que o hospital não era seu
credenciado. Essas desculpas de fundo meramente comercial acabam por empanar
ou mesmo encobrir o crime de omissão de socorro que está sendo perpetrado.
Com este projeto, busca-se por um cobro à situação, dando ao paciente a
segurança de que será prontamente atendido e ao hospital a segurança de que será
ressarcido.
Sala das Sessões, 25 de março de 2004.

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Deputado

PROJETO DE LEI N.º 3.362, DE 2004
(Do Sr. Walter Pinheiro)
Dispõe sobre o ressarcimento de despesas hospitalares a atendimentos
em caráter de emergência.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-3088/2004.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

635

O Congresso Nacional decreta:

O atendimento médico-hospitalar em caráter de
Art. 1º
emergência a todo paciente é obrigatório por parte de todas os estabelecimentos de saúde,
públicos ou privados, independentemente da existência de contrato ou convênio com Sistema
Único de Saúde — SUS — ou com operadora de plano de saúde.
§ 1º Para os efeitos dessa lei considera-se atendimento médico
hospitalar em caráter de emergência aquele necessário ao paciente que se encontrar em
situação de risco imediato de vida ou de lesão irreparável.
§ 2º O atendimento a que alude o caput deve ser prestado até o
momento em que o paciente encontrar-se em condições de transferência para outra unidade
hospitalar de sua escolha ou da rede pública.
Art. 2º As despesas decorrentes dos atendimentos a que se refere o art.
1º serão apresentadas pelos estabelecimentos de saúde à operadora de plano de saúde ou ao
SUS, conforme o caso, que não poderão eximir-se do pagamento sob a alegação de
inexistência de contrato, convênio ou qualquer outra forma de vinculação praticada.
Parágrafo único. Os valores das despesas a que se refere o caput serão
calculados com base nas tabelas praticadas pela operadora ou pelo SUS.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei caracteriza
omissão de socorro por parte do responsável pela instituição, sem prejuízo de indenização a
ser pleiteada pelo paciente.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A vida e a incolumidade da pessoa humana devem ser preservadas
acima de qualquer consideração de ordem comercial ou contratual.
A disseminação de planos de saúde trouxe como conseqüência
inaceitável e inexplicável a discriminação no atendimento médico-hospitalar, mesmo em
casos de emergência.
Lamentavelmente, tornou-se praxe que clínicas e hospitais, antes de
prestarem o pronto-atendimento ao indivíduo, façam a perquirição se ele é beneficiário por
algum plano de saúde que mantenha acordo, convênio ou contrato com aquele
estabelecimento.
E, absurdo dos absurdos, pacientes são recusados na portaria de
hospitais sob a alegação de que seu plano não permite o atendimento naquele
estabelecimento. Fácil imaginar o drama humano daí decorrente e o conseqüente agravamento
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do estado do paciente, sem contar o prolongamento de dores e sofrimentos que poderiam ser
abreviados pelo atendimento imediato.
Os hospitais alegam que são entidades privadas e que não tem como
se ressarcir das despesas efetuadas. Já as administradoras aferram-se ao pretexto de que o
estabelecimento não é seu credenciado. Tais desculpas, de fundo meramente comercial,
acabam por empanar a omissão de socorro perpetrada, crime previsto no nosso Código Penal.
Com essa proposição, busca-se por um cobro à situação descrita,
dando ao paciente a segurança de que será prontamente atendido e ao hospital a garantia de
que será prontamente ressarcido.
Isto posto, diante do grande alcance da medida proposta, esperamos
vê-la aprovada e transformada em lei pelo voto de nossos ilustres Pares em ambas as Casas do
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 13 de abril de 2004.
Deputado WALTER PINHEIRO

PROJETO DE LEI N.º 3.708, DE 2004
(Do Sr. João Campos)
Dispõe sobre o atendimento hospitalar em caráter de emergência e o
ressarcimento obrigatório, das despesas correspondentes, pelas
administradoras de planos e seguros de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-3088/2004.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º É vedada a recusa de atendimento médico-hospitalar, por entidade de
direito público ou privado, em caráter de emergência, a qualquer paciente, sob
alegação de inexistência de convênio ou credenciamento ou vinculação a plano ou
seguro de saúde ou, ainda, ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Parágrafo único. Considera-se atendimento em caráter de emergência todo
aquele decorrente de acidentes domésticos, de trânsito e outros, bem como eventos
inesperados que necessitem assistência médica urgente que não possam aguardar
atendimento ambulatorial.
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Art. 2º A despesa decorrente do atendimento em caráter emergencial será
apresentada à administradora do plano ou seguro de saúde do paciente, ou ao
Sistema Único de Saúde, que não poderá recusar pagamento, sob o fundamento de
inexistência de credenciamento, convênio ou vinculação, os quais passam a existir
por presunção legal.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º desta Lei caracteriza
omissão de socorro, para os fins civis e criminais previstos na legislação própria,
punida, em qualquer caso, com multa, em favor do paciente, de valor equivalente ao
montante da despesa paga à entidade na qual for efetivamente atendido.
Art. 4º No descumprimento do disposto no art. 2º os administradores do plano
ou seguro de saúde ficam sujeitos às cominações civis daí decorrentes, cumuladas,
em qualquer caso, com multa, em favor da entidade médica-hospitalar, de valor
equivalente ao total da despesa incorrida pelo paciente.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A vida e a incolumidade da pessoa humana devem ser preservadas acima de
qualquer consideração de ordem comercial ou contratual.
A disseminação dos planos e seguros de saúde trouxe, em contrapartida,
inaceitável e inexplicável discriminação no atendimento médico-hospitalar, mesmo
em casos de emergência, quando o indivíduo foi vítima de acidente ou de mal súbito
com grave risco de seqüelas ou mesmo de morte.
Lamentavelmente, tornou-se praxe que clínicas e hospitais, antes de
prestarem o pronto atendimento à vítima, preliminarmente façam a perquirição se ela
é coberta pelos convênios de plano de saúde que acaso tenham.
E, absurdo dos absurdos, pacientes são recusados na própria portaria, sob a
alegação de que seu plano de saúde não tem convênio com aquele determinado
hospital ou clínica.
Fácil imaginar o drama humano daí decorrente e as
conseqüências de agravamento do estado da vítima, fora o simples prolongamento
de dores e sofrimentos que poderiam ser abreviados pelo pronto atendimento.
Os hospitais alegam que não têm, depois, como se cobrir das despesas
efetuadas. As administradoras aferram-se no pretexto de que o hospital não era seu
credenciado. Essas desculpas de fundo meramente comercial acabam por empanar
ou mesmo encobrir o crime de omissão de socorro que está sendo perpetrado.
Com este projeto, busca-se por um cobro à situação, dando ao paciente a
segurança de que será prontamente atendido e ao hospital a segurança de que será
ressarcido.
Sala das Sessões, em 02 de junho de 2004
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Deputado JOÃO CAMPOS
PSDB / GO

PROJETO DE LEI N.º 6.849, DE 2006
(Do Sr. Carlos Nader)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais particulares prestarem o
primeiro atendimento médico aos pacientes que estejam em iminente
risco de vida, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3.088/2004.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica obrigado, hospitais particulares a prestarem o primeiro
atendimento médico aos pacientes que estejam em iminente risco de morte.
Parágrafo Único. O atendimento apenas deverá ser feito quando o
paciente estiver em iminente risco de morte como determina o art. anterior.
Art. 2º O paciente deverá ser atendido independentemente de
possuírem recursos financeiros, plano ou seguro saúde, e que procurem estes
estabelecimentos no momento da necessidade do socorro.
Art. 3º - O poder executivo regulamentará a presente lei, designando
órgão responsável pela fiscalização e aplicação da penalidade caso ocorra o
descumprimento dessa lei.
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O bem jurídico vida é, indubitavelmente, o maior de todos e a fonte
dos outros visto que todos os direitos adquiridos pelo homem somente o são se o
mesmo estiver vivo. Pode-se, portanto, dizer que o direito à vida é um direito original
ou primário enquanto os demais são dele derivados ou secundários. Assim, ao se
comparar o direito à vida a qualquer outro direito aquele sempre estará num grau
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superior. O direito à vida deve ser mais valorado inclusive que o direito à dignidade
da pessoa humana e o direito à autonomia da pessoa humana visto estes existirem
apenas em função daquele.
Este último entendimento não é partilhado por alguns autores como
Konrad Hesse ao discorrer sobre o Princípio Constitucional da Harmonização onde
afirma que "os bens constitucionalmente protegidos, em caso de conflito ou
concorrência, devem ser tratados de maneira que a afirmação de um não implique o
sacrifício do outro, o que só se alcança na aplicação ou na prática do texto”.
Verifica-se que, segundo Hesse, não existe diferença hierárquica ou
de valor entre os bens constitucionais. Entretanto é bastante enfático ao afirmar que
o resultado da interpretação da norma constitucional não pode determinar um
sacrifício total de um bem em relação a outro. A interpretação deve ser harmônica.
Entretanto

como

harmonizar

a

ameaça

do

bem

jurídico

constitucionalmente protegido denominado vida com o bem jurídico autonomia da
pessoa sem o fazê-lo de forma total? Impossível a existência de vida parcial assim
como autonomia parcial. Impossível alguém dispor de uma parcela de sua vida, por
menor que seja, ou que alguém tenha sua autonomia diminuída num Estado
Democrático de Direito.
A presente medida visa que hospitais particulares prestem o primeiro
atendimento médico aos pacientes que estejam em iminente risco de morte,
independentemente de possuírem recursos financeiros, plano ou seguro saúde, e
que procurem estes estabelecimentos no momento da necessidade do socorro.
Já o código penal traz em seu art. 135. Deixar de prestar assistência,
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou
à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não
pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, é crime.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares
nessa casa no tocante à iniciativa legislativa que ora submeto à consideração de
Vossas Excelências
Sala das Sessões, em 05 de abril de 2006.
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Deputado Carlos Nader
PL/RJ
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI N.º 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
....................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE
...................................................................................................................................................
Omissão de socorro
Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em
grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.
Maus-tratos
Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda
ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2º Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor
de 14 (catorze) anos.
* § 3º acrescentado pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 590, DE 2007
(Do Sr. Vinicius Carvalho)
Dispõe sobre o atendimento médico hospitalar em caráter de
emergência e dá outras providências.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3088/2004.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Os hospitais particulares ficam obrigados a prestar
atendimento médico hospitalar em caráter de emergência aos pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) quando não houver vagas disponíveis nos hospitais da rede
pública da região.
§ 1º Para os efeitos desta lei, considera-se atendimento
médico hospitalar em caráter de emergência aquele indispensável ao paciente em
situação de risco imediato de morte ou lesão irreparável.
§ 2º O atendimento a que alude o caput deverá ser prestado
até que o paciente se encontre em condição de alta ou transferência para unidade
hospitalar do SUS.
Art. 2º As despesas decorrentes dos atendimentos a que se
refere o art. 1º serão ressarcidas pelo SUS, no prazo máximo de 90 dias corridos,
com base nas tabelas por ele praticadas.
Parágrafo único. Quando o SUS não efetuar o ressarcimento
dentro do prazo estipulado no caput, o crédito da instituição poderá ser compensado
com débitos tributários contra a União, que poderá, por sua vez, reter do repasse ao
Ente devedor o valor correspondente à compensação.
Art. 3º O descumprimento do disposto no art. 1º caracteriza
omissão de socorro por parte tanto do funcionário que não realizou o atendimento
quanto do responsável pela instituição.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

642

Art. . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A vida e a incolumidade da pessoa humana devem ser
preservadas acima de qualquer consideração de ordem comercial ou contratual. A
disseminação de planos de saúde trouxe como conseqüência inaceitável e
inexplicável a discriminação no atendimento médico hospitalar, mesmo em casos de
emergência clínica. Qualquer omissão de socorro é inadmissível; porém, quando
motivada por questões financeiras, essa situação torna-se ainda mais intolerável.
É sabido por todos, que os médicos possuem o dever de
cumprir seu código de ética, porém infelizmente, eles se vêem obrigados a se
submeterem as normas de atendimento dos hospitais particulares. Sabemos
também, que os hospitais públicos, em sua grande maioria, possuem deficiências
em números de profissionais e principalmente em números de vagas e leitos. O bem
maior protegido pela nossa Carta Magna é a vida e não há como aceitarmos que um
paciente em situação de risco imediato de morte ou lesão irreparável possa ter sua
vida ceifada simplesmente por falta de um leito ou de um equipamento disponível.
É justo, contudo, que a instituição seja remunerada
condignamente pelo atendimento efetuado e, para tanto, estipulamos a tabela SUS
como parâmetro para o ressarcimento. Além disso, propomos o prazo de 90 dias
para que seja factível ao Poder Público a efetivação do pagamento. Todavia, caso
este não se realize, faz-se necessário assegurar à instituição a compensação de seu
crédito com débitos tributários, em conformidade com o expresso na legislação
vigente. Com efeito, tanto o Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/66), em seu
art. 170, quanto a Lei n.º 9.430/96, seu art. 74, com redação dada pela Lei n.º
10.637/02, asseguram tal direito.
Com este projeto de lei, pretendo salvaguardar o devido
atendimento a que todos os brasileiros fazem jus, se em situação de risco imediato
de morte ou lesão irreparável. Para tanto, conto com o apoio dos nobres Colegas
para sua aprovação.

Sala das Sessões, em 28 de março de 2007.

Deputado VINÍCIUS CARVALHO
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e
institui normas gerais de direito tributário
aplicáveis à União, Estados e Municípios.
....................................................................................................................................................
LIVRO SEGUNDO
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
....................................................................................................................................................
TÍTULO III
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
..................................................................................................................................................

Seção IV
Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a
decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.
* Artigo acrescido pela Lei Complementar nº 104, de 10/01/2001.

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e
passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe
em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação
em cada caso.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a Legislação Tributária Federal,
as Contribuições para a Seguridade Social, o
Processo Administrativo de Consulta e dá
outras providências.
....................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
....................................................................................................................................................
Seção VII
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições
....................................................................................................................................................
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.
* § 1º acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

§ 2º A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
* § 2º acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

§ 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1º:
* § 3º, caput, com redação dada pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física;
* Inciso I acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
*Inciso II acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
* Inciso III acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
* Inciso IV com redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
* Inciso V com redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
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* Inciso VI acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

§ 4º Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para
os efeitos previstos neste artigo.
* § 4º acrescido pela Lei nº 10.637, de 30/12/2002.

§ 5º O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco anos), contado da data da entrega da declaração de compensação.
* § 5º com redação dada pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

§ 6º A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
* § 6º acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003

§ 7º Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta dias), contado da
ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
* § 7º acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

§ 8º Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7º, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9º.
* § 8º acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

§ 9º É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7º, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
* § 9º acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
* § 10 acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003.

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9º e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
* § 11 acrescido pela Lei nº 10.833, de 29/12/2003 .

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
* § 12, caput, com redação dada pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

I - previstas no § 3º deste artigo;
* Inciso I acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

II - em que o crédito:
* Inciso II, caput, acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

a) seja de terceiros;
* Alínea a acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 491, de 5
de março de 1969;
* Alínea b acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

c) refira-se a título público;
* Alínea c acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
* Alínea d acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
* Alínea e acrescida pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

§ 13. O disposto nos §§ 2º e 5º a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
* § 13 acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.
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§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
* § 14 acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

Seção VIII
UFIR
Art. 75. A partir de 1º de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com as alterações posteriores, será efetuada por períodos anuais, em 1º de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será utilizada
exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União, objeto de parcelamento
concedido até 31 de dezembro de 1994.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.473, DE 2008
(Do Sr. Paulo Magalhães)
Obriga as instituições de saúde ao atendimento de emergência de
beneficiário sem exigência de pagamento do respectivo plano de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-3088/2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida dos seguintes dispositivos:
“Art. 11A. É vedada a exigência, por parte de estabelecimento
de saúde, de comprovação de pagamento da mensalidade do beneficiário de plano
de saúde nos casos de atendimentos de emergência ao próprio beneficiário ou a
qualquer de seus dependentes.
Parágrafo único. Nos casos citados no caput o
estabelecimento de saúde apenas pode solicitar documento de identidade e de
vinculação à respectiva operadora de planos de saúde.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
Os meios de comunicação trazem amiúde notícias de
pacientes, vinculados a planos de saúde, que tiveram atendimento de emergência
negado por conta de o estabelecimento de saúde exigir prova de quitação da
mensalidade.
Essa situação constitui um verdadeiro absurdo, porquanto
coloca a vida de pessoas em risco. Nem sempre podemos comprovar ou portar
comprovantes de quitação desse tipo e nem por isso deixaremos de fazer jus ao
atendimento necessário para casos em que há risco de morte.
Tal prática consubstancia-se como mais uma das muitas
agruras a que são submetidos os usuários de planos de saúde. Trata-se de uma
luta, com diz o ditado popular, “do rochedo com o mar”. O usuário, nesse caso, fica
na posição do marisco que nada tendo a ver com essa disputa, termina por sofrer as
conseqüências.
As operadoras, de um lado, recusam-se a pagar por
atendimentos prestados a usuários inadimplentes. Os estabelecimentos, de outro,
temerosos de não receber por tal atendimento, colocam obstáculos que põem em
risco a vida do indivíduo.
Entendemos, assim, que cabe ao Poder Público intervir para
que se preserve a vida e a saúde da população e que se garanta o pronto
atendimento em situações de emergência.
Isto posto, entendendo tratar-se de medida justa e de grande
alcance social, esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares para
sua aprovação em ambas as Casas do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 28 de maio de 2008.

Deputado PAULO MAGALHÃES
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o CONGRESSO
NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos planos ou seguros de que trata esta Lei após vinte e quatro meses de
vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e
da demonstração do conhecimento prévio do consumidor.
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros
privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial
e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência definido no
art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas
básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a
exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
em território brasileiro, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
no plano ou seguro como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde
que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento;
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
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b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
VI - reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas
pelo beneficiário, titular ou dependente, com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou
credenciados pelas operadoras definidas no art. 1º, de acordo com a relação de preços de
serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo
de trinta dias após a entrega à operadora da documentação adequada;
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da
cobertura prevista no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10, deve constar:
I - declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento
da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este lhe foi oferecido;
II - a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde.
§ 2º É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional".
§ 3º Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, é vedado o estabelecimento de
carências superiores a três dias úteis.
*Vide Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-44, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
privados de assistência à saúde e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade 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;
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II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o
diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde.
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 8º Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos
privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos,
independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:
................................................................................................................
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos VI e VII deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no § 2º
do art. 1º.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na
ANS.
§ 3º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o
consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
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b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 9º 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 § 1º do art. 1º 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados.
§ 3º A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não
comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu
registro na ANS.
§ 4º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual,
econômico-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
...............................................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico;
...............................................................................................................
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
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modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas
nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de
cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as
seguintes exigências mínimas:
I - ............................................................................................................
.................................................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II- ............................................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas
pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos
procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente;
................................................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
.................................................................................................................
III.............................................................................................................
................................................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do
nascimento ou da adoção;
.................................................................................................................
V– ...........................................................................................................
.................................................................................................................
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c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
.................................................................................................................
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde." (NR)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para
consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, há mais
de dez anos." (NR)
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que indiquem com clareza:
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.................................................................................................................
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
.................................................................................................................
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com
assistência médica, hospitalar e odontológica;
.................................................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
.................................................................................................................
XII - número de registro na ANS.
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar
será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato,
do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em
linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e
obrigações." (NR)
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
entidade hospitalar, implica compromisso para com os consumidores quanto
à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação
aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados
desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração
das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
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IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor." (NR)
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
.................................................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular." (NR)
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que
alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão
ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obtetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo
por adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
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IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para
segmentações hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo." (NR)
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1o deste artigo." (NR)
"Art.21.....................................................................................................
.................................................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa." (NR)
"Art.22.....................................................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade." (NR)
"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
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§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente." (NR)
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
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determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira." (NR)
"Art. 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade." (NR)
"Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
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"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários." (NR)
"Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
................................................................................................................
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
planos de assistência à saúde;
.................................................................................................................
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira
da operadora." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias." (NR)
"Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
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I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União.
§ 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 1º a 7º deste
artigo." (NR)
"Art. 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de
compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que
consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a
manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no
caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo
assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
.................................................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego.
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
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exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização
dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada
pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
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forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a
seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e
filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a
terceiros.
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que
deverão ser adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que
trata este artigo." (NR)
"Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
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c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos
que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos
privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas
operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no
inciso IV deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver
diretrizes gerais estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de
vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração
do médico assistente; e
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional.
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art.
35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
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1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei." (NR)
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo." (NR)
"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
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"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990." (NR)
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica." (NR)
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações
posteriores." (NR)
.............................................................................................................................................
Art. 8º Ficam revogados os arts. 2º a 7º, o inciso VIII do art. 10, o § 3º do art. 12,
o parágrafo único do art. 27 e o art. 28 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e o § 3º do art.
4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
Brasília, 24 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Gregori
José Serra
Pedro Parente

PROJETO DE LEI N.º 4.016, DE 2008
(Da Sra. Sueli Vidigal)
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Dispõe sobre a obrigatoridade de afixação de aviso sobre o direito do
idoso de ter acompanhante nas Unidades de Saúde do SUS.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As unidades de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS
ficam obrigadas a afixar, em local fácil e visível ao público, aviso sobre o
direito do idoso a ter acompanhante por ocasião de internação ou
observação, com os seguintes dizeres:

“Ao idoso, internado ou em observação, é assegurado o
direito a acompanhante em condições adequadas para sua
permanência em tempo integral, conforme orientação médica.
Lei nº ......... de ..... de .............. de 2008.”

Art. 2º As despesas, decorrentes da execução da presente Lei,
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente e, se necessário, suplementadas.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei sessenta dias da
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal prevê em seu artigo 230 que “a família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” (foi grifado)
Ressalte-se, por pertinente, que é dever do Estado editar leis e
promover políticas públicas visando à satisfação das necessidades básicas
da população idosa, assim como o dever da sociedade de amparar e
buscar sua efetivação.
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) foi concebido visando
garantir existência mais digna às pessoas acima de sessenta anos,
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reconhecendo-as diante de sua peculiar condição etária. Para tanto,
alberga dispositivos de proteção aos direitos fundamentais dos idosos.
Não obstante, desde sua vigência encontra dificuldades para sua
efetiva e pragmática execução.
Muito embora esteja garantido, no artigo 16 do mencionado
Estatuto, o direito do idoso de ter acompanhante em tempo integral nos
casos de internação ou observação em estabelecimento de saúde, esse
direito não vem sendo exercido, nem garantido.
O desconhecimento por parte dos beneficiários, bem como a rotina
alucinante dos órgãos de saúde, são impeditivos para que a informação
seja de domínio público e de continuada e permanente utilização da
prerrogativa legalmente prevista.
A presente proposição tem esse intuito, qual seja, dar ciência a
todos os idosos, bem como àqueles que os conduzem às unidades de
saúde do SUS, da previsão legal do benefício que gozam todas as
pessoas idosas. Ratifica-se, assim, a extrema importância na
disseminação de uma nova racionalidade, destinada a valorizar essa fase
da vida, com o respeito aos direitos e garantias insculpidos na Carta Maior
e na legislação infraconstitucional.
Diante do todo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da presente propositura.
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2008.

Sueli Vidigal
Deputada Federal - PDT/ES
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
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CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
....................................................................................................................................................
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em
seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos
transportes coletivos urbanos.
CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco
sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade
e a extinção direito a indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1 DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À SAÚDE
.......................................................................................................................................................
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua
permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento
conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade,
justificá-la por escrito.
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado
o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será
feita:
I - pelo curador, quando o idoso for interditado;
II - pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser
contactado em tempo hábil;
III - pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil
para consulta a curador ou familiar;
IV - pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso
em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.730, DE 2009
(Do Sr. Geraldo Resende)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica revogado o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde”.
Art. 2º O inciso III do art. 35-C da Lei 9.656, de 3 de julho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“III – de planejamento familiar, incluindo a reprodução
assistida” (NR).
Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data
de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A garantia às pessoas de condições de bem-estar físico,
mental e social integra as ações de saúde, como explicita a legislação brasileira, em
especial a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata das ações e serviços de
saúde.
A saúde sexual e reprodutiva tem sido amplamente
reconhecida como direito humano em âmbito internacional, na medida em que
permite a realização plena do indivíduo.
A impossibilidade de conceber naturalmente é motivo de
angústia e intenso sofrimento para inúmeras pessoas, com reflexos psíquicos muito
importantes. Além de casos de infertilidade, a possibilidade de recorrer às diferentes
técnicas de reprodução assistida é essencial também para pessoas férteis que
apresentam risco de gerar filhos com anomalias congênitas ou de transmitir a eles
doenças infecto-contagiosas, das quais a Aids é um bom exemplo.
A Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que trata do
planejamento familiar, o reconhece como direito de todo cidadão. Conceitua
planejamento familiar não apenas como métodos para limitação da prole, mas como
forma de regulação da fecundidade de modo a se permitir sua constituição ou
aumento. A Portaria nº 426, de 22 de março de 2005 institui a Política Nacional de
Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida. O Sistema Único de Saúde já
dispõe de serviços de reprodução assistida.
Assim, nada mais justo que, dentro da visão de integralidade
de cuidado, as operadoras de seguros e planos privados de saúde também
incorporem as diversas técnicas de reprodução assistida entre os serviços básicos
oferecidos no plano-referência aos seus usuários.
Desta maneira, apresentamos este projeto, com vistas a alterar
a Lei nº 9.656, que trata dos planos e seguros privados de saúde, eliminando as
restrições de acesso à reprodução assistida, bem como estendendo o direito ao
planejamento familiar através de todas as técnicas disponíveis e reconhecidas como
seguras.
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 2009.
Deputado Geraldo Resende
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: ("Caput" do artigo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001 e com nova redação dada pela
Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001 e com nova redação
dada pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24/8/2001 e com nova redação dada pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
III - de planejamento familiar. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto
neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da competência
fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão recolhidas à
conta daquela Agência, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração,
ressalvado o disposto no § 6º do art. 19 desta Lei. (Artigo acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.
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TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da
população expressam a organização social e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996
Regula o § 7º do art. 226 da Constituição
Federal, que trata do planejamento familiar,
estabelece
penalidades
e
dá
outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO FAMILIAR
Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo o cidadão, observado o disposto
nesta Lei.
Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de
ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.
Parágrafo único. É proibida a utilização das ações a que se refere o caput para
qualquer tipo de controle demográfico.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PORTARIA Nº 426/GM EM 22 DE MARÇO DE 2005
Institui, no âmbito do SUS, a Política Nacional de
Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida e dá
outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e
Considerando a necessidade de estruturar no Sistema Único de Saúde - SUS uma
rede de serviços regionalizada e hierarquizada que permita atenção integral em reprodução
humana assistida e melhoria do acesso a esse atendimento especializado;
Considerando que a assistência em planejamento familiar deve incluir a oferta de
todos os métodos e técnicas para a concepção e a anticoncepção, cientificamente aceitos, de
acordo com a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regula o § 7º do art. 226 da
Constituição Federal, que trata do planejamento familiar;
Considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS e sociedades
científicas, aproximadamente, 8% a 15% dos casais têm algum problema de infertilidade
durante sua vida fértil, sendo que a infertilidade se define como a ausência de gravidez após
12 (doze) meses de relações sexuais regulares, sem uso de contracepção;
Considerando que as técnicas de reprodução humana assistida contribuem para a
diminuição da transmissão vertical e/ou horizontal de doenças infecto-contagiosas, genéticas,
entre outras;
Considerando a necessidade de estabelecer mecanismos de regulação,
fiscalização, controle e avaliação da assistência prestada aos usuários; e
Considerando a necessidade de estabelecer os critérios mínimos para o
credenciamento e a habilitação dos serviços de referência de Média e Alta Complexidade em
reprodução humana assistida na rede SUS,
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a Política Nacional
de Atenção Integral em Reprodução Humana Assistida, a ser implantada em todas as unidades
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão.
Art. 2° Determinar que a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução
Humana Assistida seja implantada de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as
Secretarias de Estado de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, permitindo:
I - organizar uma linha de cuidados integrais (promoção, prevenção, tratamento e
reabilitação) que perpasse todos os níveis de atenção, promovendo, dessa forma, a atenção por
intermédio de equipe multiprofissional, com atuação interdisciplinar;
II - identificar os determinantes e condicionantes dos principais problemas de
infertilidade em casais em sua vida fértil, e desenvolver ações transetoriais de
responsabilidade pública, sem excluir as responsabilidades de toda a sociedade;
III - definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento, o monitoramento e a
avaliação dos serviços que realizam os procedimentos e técnicas de reprodução humana
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assistida, necessários à viabilização da concepção, tanto para casais com infertilidade, como
para aqueles que se beneficiem desses recursos para o controle da transmissão vertical e/ou
horizontal de doenças;
IV - fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos que visem ao estudo do
custo-efetividade, eficácia e qualidade, bem como a incorporação tecnológica na área da
reprodução humana assistida no Brasil;
V - promover intercâmbio com outros subsistemas de informações setoriais,
implementando e aperfeiçoando permanentemente a produção de dados e garantindo a
democratização das informações; e
VI - qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais
de saúde envolvidos com a implantação e a implementação da Política de Atenção Integral em
Reprodução Humana Assistida, em conformidade com os princípios da integralidade e da
Política Nacional de Humanização - PNH.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.483, DE 2009
(Do Sr. Augusto Carvalho)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-71/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 1º, 2º, 3º, 5º e 6º, do art. 32, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que “dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 32. (...)
§ 1o O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria e legislação específica de ressarcimento das operadoras de planos e
seguros privados de assistência à saúde, e ao SUS, mediante tabela de
procedimentos a ser aprovada pela ANS. (NR)
§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS ou órgão/entidade
prestadora de serviços disponibilizará às operadoras a discriminação dos
procedimentos realizados para cada consumidor. (NR)
§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS ou órgão/entidade prestadora de
serviços, creditando os valores correspondentes à entidade prestadora ou ao
respectivo fundo de saúde, conforme o caso. (NR)
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......................................................................................................................
§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos em
dívida ativa da ANS ou do órgão/entidade prestadora de serviços, a qual
compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (NR)
§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora será revertido
àquele que proceder a cobrança, o Fundo Nacional de Saúde ou o Fundo de
Saúde da unidade prestadora dos serviços. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde e determina que sejam ressarcidos pelas
operadoras dos produtos os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes,
em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde.
Submetem-se às disposições da lei todas as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, cooperativas que operem
produtos, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de
assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração, sem
prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade,
subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar
– ANS.
A lei define que cabe aos planos privados de assistência à saúde a 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 faculdade 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.
O objetivo da presente proposta é promover alteração na norma e possibilitar
que os Estados e o Distrito Federal participem, juntamente com a Agência Nacional
de Saúde, da cobrança dos valores a ser ressarcidos, vez que esta competência
está a cargo apenas da ANS, cujas dificuldades encontradas para efetuar essas
cobranças são conhecidas, pois resultam tanto da oposição das operadores ao
pagamento (oposição materializada, aliás, por uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade no STF, em face do mencionado no art. 32 da citada lei),
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quanto da opção legislativa de centralização da cobrança na esfera de atribuição da
Agência, o que dificulta a atuação da entidade.
A Constituição Federal de 1988 ampliou os direitos sociais dos cidadãos,
especialmente em relação à saúde, que é direito de todos e dever do Estado,
assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bemestar físico, mental e social do indivíduo, ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
Estabelece, ainda, a Carta Magna, no art. 197, que são de relevância pública
as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas
podem participar, de forma complementar, do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mas é constitucionalmente vedada a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
É sabido que a população brasileira cresceu numa proporção
demasiadamente superior à expansão da estrutura física e do contingente de
recursos humanos da rede pública de saúde do País, o que provocou uma
sobrecarga nos serviços prestados pelo Governo. Recentes pesquisas do IBGE
anotam que o Brasil já possui uma população de mais 190 milhões de pessoas.
Nesse sentido, outro não é o espírito do projeto senão o de contribuir para a
melhoria da prestação dos serviços de saúde pelo oferecimento de um instrumento
legal capaz de assegurar aos Estados o devido ressarcimento por serviços cuja
prestação constitui obrigação contratual das operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde, que acabam sendo prestados pela rede pública o
que, além de onerar os cofres estaduais, caracteriza-se enriquecimento indevido das
operadoras, pois estas são remuneradas para prestar tais serviços aos associados.
O repasse às Unidades Federadas do valor cobrado a ser ressarcido pelas
operadoras dos produtos e serviços de atendimento à saúde é de responsabilidade
da ANS. Contudo, além do insignificante valor repassado em face dos custos dos
atendimentos prestados pelos órgãos estaduais de saúde, não há regularidade
nesses repasses.
Desta maneira, a proposição pretende oferecer capacidade legal aos
Estados-membros e ao Distrito Federal para editar normas específicas que tratem da
forma de cobrança dos valores devidos pelas empresas operadoras, pois a
competência concorrente de legislar sobre proteção e defesa da saúde é
assegurada pela Constituição brasileira (art. 24, XII).
Por todo o exposto, são estas as razões que me levam a conclamar o apoio
dos nobres pares para a acolhida da presente proposição.
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Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2009.

Deputado AUGUSTO CARVALHO
PPS-DF
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
.......................................................................................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II - orçamento;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV - proteção à infância e à juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
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§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.
CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços
locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de
Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 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 terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
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§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação
de percentuais calculados sobre:
I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista
no § 3º;
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,
alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I,
alínea b e § 3º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:
I – os percentuais de que trata o § 2º;
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal;
IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo
público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades
de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de
saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
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Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras à
entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao SUS,
mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela ANS. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes à entidade
prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos
procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 6.677, DE 2009
(Do Sr. Leandro Sampaio)
Altera a redação do art. 30 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4.844/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 30 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, passa
a viger com a seguinte redação:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de
vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de
manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho.
.............................................................................................
§ 7º Os direitos assegurados neste artigo ao ex-empregado
dependerão do pagamento integral das contribuições
contratuais devida ao plano, que deverão ser suportadas pela
empresa e pelo trabalhador, na mesma proporção estabelecida
na vigência do contrato de trabalho, até o limite de seis meses
para o empregador e enquanto durar a condição de beneficiário
para o ex-empregado.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei n.º 9.656, de 1998 (Lei dos Planos de Saúde), com a
redação dada pela Medida Provisória n.º 2.177-44, de 24 de agosto de 2001,
assegurou ao ex-empregado o direito de manter-se como beneficiário do plano de
saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho.
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A medida, no entanto, vem se revelando insuficiente, pois a
manutenção do benefício depende de o empregado assumir integralmente o custeio
do plano ou seguro de saúde. No entanto, o trabalhador demitido tem que,
imediatamente, promover um corte de despesas no seu orçamento, de modo a
enfrentar a nova realidade. Nesse ajuste, compreensivelmente, as despesas com o
plano de saúde são justamente as primeiras a serem suprimidas, até porque o
demitido tem esperança de que o desemprego seja transitório e que, em breve,
possa encontrar um novo emprego e se encaixar em novo plano de saúde. Mais se
impõe a necessidade de o trabalhador fugir ao pagamento das despesas com o
plano, porque, sem mais ter a expectativa de receber salário no final do mês, ele
terá, ainda, que bancar a sua contribuição e a do ex-empregador. Nesses
circunstâncias, não é de se admirar que os objetivos perseguidos pela Lei dos
Planos de Saúde em relação aos empregados demitidos não tenham ainda sido
alcançados.
Assim, além de ser privado dos serviço do plano de saúde
enquanto está desempregado, o trabalhador, ao encontrar novo emprego, tem que
aderir novamente a um plano, pagando um preço alto por ter interrompido o plano
anterior e por ter de começar do zero no cumprimento de todas as exigências do
novo contrato.
A alteração que propomos na lei é medida suplementar que
corrige esse ponto, permitindo que o trabalhador demitido mantenha-se de fato no
sistema, dividindo os custos, por até seis meses, com o ex-empregador. Trata-se de
um benefício transitório de auxílio ao empregado demitido e que vem constando com
frequência na maioria das convenções coletivas que hoje se celebram. Na verdade,
a proposta apenas estende um benefício corrente no mercado de trabalho às
categorias menos organizadas e é perfeitamente compatível com os conceitos da
moderna relação de trabalho.
Pelo exposto, pedimos aos nobres pares o apoio necessário à
aprovação da proposta.
Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2009.
Deputado Leandro Sampaio
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos
do disposto neste artigo.
§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.821, DE 2010
(Do Senado Federal)
PLS 317/2007
Ofício nº 167/2010 (SF)
Altera o art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", para
permitir a cobertura de despesas de acompanhante de paciente idoso,
regulamentando o art. 16 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso).
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-7419/2006

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 12 ................................................................................
..............................................................................................
II - ........................................................................................
..............................................................................................
g) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes
idosos, nos termos do que dispõe o art. 16 da Lei nº 10.741, de 1° de
outubro de 2003, e de pacientes com deficiência, desde que atenda
recomendação médica expressa;
....................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 180(cento e oitenta) dias de
sua publicação oficial.
Senado Federal, em 10 de fevereiro de 2010.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
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ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
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b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DO DIREITO À SAÚDE
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente
os idosos.
§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:
I - cadastramento da população idosa em base territorial;
II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de
geriatria e gerontologia social;
IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas
decorrentes do agravo da saúde.
§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos,
especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos
ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
§ 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade.
§ 4º Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão
atendimento especializado, nos termos da lei.
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Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua
permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento
conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade,
justificá-la por escrito.
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado
o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será
feita:
I - pelo curador, quando o idoso for interditado;
II - pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser
contactado em tempo hábil;
III - pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil
para consulta a curador ou familiar;
IV - pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso
em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.590, DE 2010
(Do Sr. Vital do Rêgo Filho)
Dispõe sobre a escolha do prestador de serviço pelo usuário de planos e
seguros privados de assistência à saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-156/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado ao usuário de planos e seguros
privados de assistência à saúde, a livre escolha do prestador de serviço ou
profissional da saúde, independentemente da vinculação deste, com a operadora de
plano ou seguro privado de assistência a saúde, com a qual o usuário mantenha
relação contratual.
§ 1º As despesas decorrentes da utilização dos serviços do
prestador de serviço ou profissional da saúde, serão reembolsadas pelas
operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde ao respectivo
usuário, nos mesmos patamares das tabelas de preços praticados pelas operadoras
relativamente aos prestadores de serviços e profissionais da saúde a ela vinculados.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

691

§ 2º Eventuais diferenças pecuniárias decorrentes da
contraprestação do reembolso das despesas, pelas operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde, ao respectivo usuário será de responsabilidade do
próprio usuário do plano ou seguro privado de assistência à saúde, devendo ser
tratada diretamente entre o usuário e o prestador de serviços ou profissionais da
saúde.
§ 3º Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico derivados
do atendimento de prestadores de serviços ou profissionais da saúde, não
vinculados ao plano ou seguro privado de assistência à saúde, com o qual o usuário
mantiver contrato, serão prestados regularmente dentro do plano ou seguro privado
de assistência à saúde do usuário, tendo como parâmetro para operacionalização
dos serviços, o registro do usuário junto ao plano ou seguro privado de assistência à
saúde.
Art. 2º Caberá à operadora do plano ou seguro privado de
assistência à saúde adotar as providências necessárias à operacionalização dos
procedimentos decorrentes da escolha, pelo usuário, do prestador de serviços bem
como dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.
Art. 3º Inclui-se na abrangência da escolha do prestador de
serviço pelo usuário de planos e seguros privados de assistência à saúde, a
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar.
Art. 4º O Poder Executivo fixará as demais normas
regulamentadoras para operacionalizar a presente lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Os usuários dos planos de saúde, na forma como atualmente
os planos estão estabelecidos, ficam tolhidos em sua liberdade de escolha em
relação ao prestador de serviço e, muitas vezes, têm de sujeitar-se a optar por
prestadores que não satisfazem as suas expectativas e necessidades, tendo em
vista as limitações impostas pelo plano ao qual estão vinculados.
Ademais, isso cria obstáculo intransponível à observância da
relação médico-paciente, como ocorre em muitos casos quando o profissional
eventualmente migra para plano de saúde diverso daquele que o paciente iniciou um
tratamento específico. Evidencia-se, claramente, que a ausência da liberdade de
escolha ainda impõe um ônus que afeta até mesmo o Código de Ética Médica, pois
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o paciente, nesse caso, fica à mercê de continuar seu tratamento com outro
profissional com o qual não desenvolveu ou teve qualquer contato anterior.
Ainda, dependendo dos cuidados que o paciente deve ter ou
das recomendações a ele estabelecidas ou prescritas, se por ventura houver
mudança no quadro de profissionais que atendem certo plano de saúde, aquele que
padeça de cuidados médicos talvez acabe precisando de se submeter a novas
baterias de exames para continuar um tratamento ou iniciar um novo, porque nem
sempre os profissionais adotam a mesma postura nas avaliações médicas ou na
condução de determinados tratamentos.
Nesse sentido, deve ser garantida a esses usuários a
possibilidade de ver suas expectativas e necessidades de atendimento por parte do
prestador de serviços serem respondidas a contento, independentemente de sua
vinculação à uma operadora específica de plano de saúde.
Deve o poder público garantir aos usuários de planos de saúde
o acesso a mais ampla rede de prestadores de serviços disponível, de forma
irrestrita, uma vez estando o usuário vinculado a alguma operadora de plano de a
saúde ou de seguro privado de assistência à saúde, evitando-se que este seja
prejudicado em seu direito de escolha por limitações na rede de conveniados das
operadoras dos planos de saúde ou seguros privados de assistência à saúde.
É fundamental a garantia do direito de escolha do prestador de
serviços ou profissional médico ao usuário que se vincula a um plano de saúde, pois
o usuário tem o direito ao acesso à saúde, e este direito não pode ser tolhido ou
limitado, seja por quais razões forem, pois este se configura na possibilidade do
usuário poder escolher livremente o prestador ou profissional médico que melhor lhe
trouxer benefícios.
Desta forma, o presente projeto Lei, busca viabilizar ao usuário
a opção pelo prestador de serviço de sua confiança ou, com o qual este se
identifique melhor, sendo-lhe garantida a cobertura assistencial adequada pelo plano
a que estiver vinculado, sanando as limitações de escolha e eventual precariedade
no atendimento. Por estes motivos espero poder contar com o apoio dos meus
pares, no sentido da aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 06 de julho de 2010.

Deputado VITAL DO RÊGO FILHO
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PROJETO DE LEI N.º 7.594, DE 2010
(Do Sr. Fábio Faria)
Altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde" para permitir a
inclusão de enteados com beneficiários.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5143/2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 12. ...............................................................................
.............................................................................................
§ 3º Tanto para o plano-referência a que alude o art. 10,
como para as segmentações previstas neste artigo, é
facultada a inscrição de enteados do beneficiário, menores
de idade, desde que comprovada a dependência
financeira.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
É por demais sabido que a
transformações drásticas, ao longo dos últimos decênios.

família

vem

sofrendo

Atualmente, é muito comum a convivência de filhos havidos em
outras uniões, de ambos os lados, com filhos gerados na união presente.
Ocorre, muitas vezes que tais crianças ou adolescentes
passem a ser criados e a depender financeiramente do padastro ou madastra e por
eles é assumido também do ponto de vista afetivo, reconhecendo-o como seu
verdadeiro pai ou mãe.
Nada mais justo, portanto, que a lei reconheça tais situações
de fato como de direito e faculte aos beneficiários de planos privados de saúde a
inscrição de enteados, como dependentes.
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Cremos que essa medida em muito contribuirá para uma
pacificação de situações constrangedoras que ocorrem, quando meio-irmãos e filhos
de pais diferentes, mas que coabitam sob uma mesma unidade familiar têm direitos
e, assim, acesso diferenciado a ações e serviços de saúde.
Imaginemos uma situação em que um acidente de carro
obrigaria a uma família a ter que optar por qual filho atender primeiro, já que os
mesmos não podem ser atendidos no mesmo hospital.
Isto posto, esperamos contar com o apoiamento de nossos
ilustres Pares para aprovação essa medida que, sem sombra de dúvidas, contribuirá
a harmonia das famílias e para um atendimento à saúde mais equilibrado no seu
seio.
Sala das Sessões, em 06 de julho de 2010 .
Deputado FABIO FARIA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
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VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
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b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.762, DE 2010
(Do Sr. Chico Lopes)
Altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde e dá outras
providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4076/2001.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida dos § 4° e 5° ao art.
12; art. 16-A e inciso I, § 7° ao art. 30, com a seguinte redação.
Art. 12 –..............................................
§ 4° – A recusa à cobertura assistencial por parte da operadora,
compreendendo a negativa de procedimentos, exames, internamento ou
conduta similar que venha a ser prescrita pelo profissional de saúde, deve
ser realizada por escrito e de forma justificada ao paciente, por ocasião da
resposta a sua solicitação.
§ 5° – Do documento referido no parágrafo acima deverá constar, de
forma obrigatória, o fundamento legal e contratual da negativa de
procedimento, o responsável pela análise técnica e a data em que esta
ocorreu entre outros itens que possam ser regulamentados.
§ 6° – Trimestralmente as operadoras informarão à ANS, ao Conselho
Nacional de Medicina e aos órgãos estaduais de proteção e defesa do
consumidor o número de procedimentos negado, a modalidade e a
justificativa.
Art. 16. A – As operadoras estão obrigadas a ofertar aos usuários todas as
modalidades de planos ou seguros de saúde previstos nas alíneas a, b e c
do inciso VII do art. 16.
I – Ao beneficiário do plano de saúde coletivo será assegurada a
migração, a qualquer tempo, para o plano individual, garantidas as
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava do contrato
coletivo, sem cumprimento de novo prazo de carência, desde que assuma
o pagamento integral do plano.
II – A migração de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente,
a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do plano de saúde
coletivo.

Parágrafo único. O contrato a ser firmado pelo usuário do plano de
saúde individual em virtude da migração a que se refere o inciso I
deste artigo será por prazo indeterminado não se sujeitando aos limites
temporais previstos no artigo 30, § 1º desta Lei.
Art. 30 –................................................................

§ 7º – A relação jurídica firmada entre usuários de planos de saúde e a
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operadora, ainda que firmada através de interposta pessoa, é sempre
de natureza consumerista.
§8° - As operadoras se obrigam a ofertar permanentemente a todos os
usuários do plano de saúde anteriores a esta lei a adaptação e migração
para regras dos planos novos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Versa o presente sobre Projeto de Lei que propõe alterar a Lei nº 9.656, de 03
de junho de 1998, que dispõe sobre os Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde
e dá outras providências, acatando sugestão encaminhada pela Associação Brasileira de
Procon's – PROCONS BRASIL, que ora endossamos em conformidade com a redação
original:

“A proposta de alteração embora vise o favorecimento do consumidor
hipossuficiente na relação de consumo que estabelece para com as operadoras dos planos e
seguros privados de assistência à saúde, não tem o condão de traduzir efeitos negativos ao
contrato e por conseqüência refletir em qualquer desequilíbrio contratual prejuízo a referidas
operadoras.

Ao contrário. Com a aprovação da proposta algumas omissões e distorções,
que hoje prejudicam frontalmente o consumidor, parte mais frágil da relação, serão pontuadas
e corrigidas de modo a tornar a relação estabelecida entre as partes mais saudável, clara e
equilibrada, resultando em indubitável satisfação para ambos.

A alteração pretendida no artigo 12 conclama o direito basilar a informação. Esse
direito decorre do inciso III do art. 6º do CDC, que diz expressamente ser direito básico do
consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentam".

Deve o mesmo ser interpretado da forma mais ampla possível, abrangendo,
também, o direito a todas as informações que digam respeito ao objeto do contrato. Ou seja, a
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disposição do art. 6º, III, do CDC, deve ser considerada como um rol exemplificativo, não
afastando direito a outras informações decorrentes da relação de consumo.

Não é difícil entender que o usuário do plano de saúde tem direito, quando da
contratação, a todas as informações sobre seus direitos e deveres, o que deve compreender,
dentre outros, os procedimentos cobertos, a forma para solicitar procedimentos e consultas e a
forma para reclamar seus direitos perante a própria empresa.

Quando o usuário requisita consulta ou procedimento, e isso lhe é negado, há o
direito à completa informação, abrangendo, em especial, o exato motivo da negativa
apontando-se todas as informações relevantes.

A obrigatoriedade de se informar o consumidor de forma precisa, clara e completa
decorre naturalmente da qualidade de fornecedor no mercado de consumo. Ainda assim, a
Resolução 08/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, através do art.
4º, impôs às operadoras de planos de saúde o dever de "fornecer ao consumidor laudo
circunstanciado, quando solicitado, bem como cópia de toda a documentação relativa às
questões de impasse que possam surgir no curso do contrato (...)".

Por tudo o que se sustentou até aqui, em especial quanto à extensão do direito à
informação, é inequívoco que o usuário tenha direito às informações acima mencionadas, já
que são fundamentais para que se possa apurar se realmente o contrato está sendo cumprido, e
para que se possa, quando o caso, reclamar uma revisão do pedido.

Mais do que isso, o usuário tem o direito a receber tais informações por escrito, já que
isso é medida que permite que ele possa buscar a proteção jurisdicional de seus direitos, de
forma adequada e eficaz, conforme garante o art. 6º, VII e VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.

Em suma, é direito de o consumidor ser informado em tempo razoável, por escrito,
de forma justificada, clara, precisa e completa. A alteração prevista no artigo 30 visa proceder
a uma correção e conferir maior equilíbrio da relação entre operadoras e usuários de planos de
saúde coletivos, na qual, é o consumidor a parte desfavorecida e hipossuficiente.
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Hoje, com a vigência da regras de portabilidade dos usuários de planos individuais,
dispõem do benefício de mudar de convênio sem cumprimento de novo período de carência.
A medida adotada foi justa e acertada. No entanto, melhor sorte não tiveram, até então, os
consumidores de planos de saúde coletivos, excetuando-se os empregados usuários de plano
empresariais demitidos sem justa causa ou aposentados com vínculo empregatício de pelo
menos 10 (dez) anos. Mesmo nesses casos, contudo, o benefício é concedido mediante
limitação temporal de no máximo de vinte e quatro meses.

Não se pode olvidar que tal conduta causa prejuízos ao usuário, especialmente
aqueles que estão em meio de tratamentos médicos continuados.

Para essas pessoas, o

desligamento do plano sem a possibilidade de portabilidade, isenção da carência e
cumprimento cobertura parcial temporária, pode significar a morte, pois descobertos, não
podem esperar por um novo período.

Além disso, a idéia central da portabilidade é não sujeitar o consumidor ao
cumprimento repetido do período de carência. Ou seja, revela-se excessivamente oneroso
submeter o consumidor a um novo período de carência após a migração para outro plano.

Importante ainda se faz mencionar a pesquisa realizada recentemente pela PRO
TESTE - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Corroborando com o que fora até
agora traçado, senão vejamos:

“Plano coletivo demora mais para atender
É o que constata pesquisa da PROTESTE sobre plano de saúde. ANS
não cobra ampliação da rede de atendimento na proporção do
crescimento de usuários.
O consumidor que tem plano de plano de saúde coletivo demora 50%
mais do que em um plano individual para conseguir agendar exames
ou outro procedimento e 14,3% mais para marcar uma consulta
médica. A conclusão é de pesquisa realizada pela PROTESTE
Associação de Consumidores, com 500 associados da entidade, sendo
30% com planos individuais e 70% com planos coletivos.
Quanto maior o número de clientes de uma empresa maior o tempo
médio de agendamento. Isso pode indicar que não tem havido um
crescimento da rede na mesma proporção do aumento do número de
clientes. O motivo provável: a Agência Nacional de Saúde Suplementar
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não cobra aumento na rede de atendimento dos planos na proporção
do aumento do número de beneficiários.
Nos planos individuais o consumidor leva, em média, 14 dias para
agendamento de consulta e seis dias para marcar um procedimento
ambulatorial ou exame. Já nos planos coletivos, esse período sobe para
16 dias para marcar consulta e nove dias para agendamento de
procedimentos.
A pesquisa apontou que o tempo médio para o agendamento de
consultas na especialidade de clínica geral pode levar até 210 dias e de
cardiologia até 180 dias, tempo extremamente elevado. Para agendar a
consulta a especialidade de Endocrinologia foi a que apresentou maior
tempo médio (24 dias), seguida de Ginecologia (20 dias) e
Dermatologia (17 dias).
Ortopedia foi a especialidade que apresentou maior tempo médio para
agendamento de exame e procedimentos ambulatoriais (11 dias),
seguida de Ginecologia, Cardiologia e Urologia (nove dias). Para o
presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, Cláudio Santili, este
resultado mostra que está na hora de discutir o futuro do atendimento
médico.
Usar a rede própria demora mais para atendimento do que a rede
credenciada. Os clientes das empresas com rede própria levam, em
média, 16 dias para agendar consultas e nove dias para os
procedimentos. Os da rede credenciada levam, em média, 12 dias para
as consultas e seis para os procedimentos.
O cruzamento de dados entre a pesquisa publicada pela PROTESTE,
na edição de fevereiro de 2009 da revista Dinheiro & Direitos, sobre
os contratos de planos e seguros de saúde, com os dados deste
levantamento identificou que, além da demora, os entrevistados que
optam pelas empresas com rede própria tem que arcar com um preço
significativamente mais elevado do que aqueles que contam com a rede
credenciada.
Dentre os entrevistados, 9% disseram que já teve pedido de
autorização negado. A maioria dessas negativas foi para Ortopedia
(19%), seguida de Cardiologia (16%) e Ginecologia (14%). Das
negativas, 72% foram para procedimentos ambulatoriais, 23% para
cirurgias e 2% em ambos os casos.
A PROTESTE defende que os consumidores têm direito à informação
clara, adequada e precisa como preconizado pelo Código de Defesa do
Consumidor em seu artigo 6, inciso III e que também deve haver por
parte da ANS maior rigor quanto ao cumprimento do previsto nos
artigos 17, caput, § 1º, § 4º e artigo 18, caput da Lei 9.656, de 3 de
Junho de 1998, os quais determinam que os consumidores sejam
informados sobre a rede oferecida.
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Atualmente as operadoras de planos de saúde e as seguradoras podem
aumentar a carteira de clientes sem que para isso tenham a obrigação
de ampliar sua rede de atendimento, pois não existe nenhum índice ou
parâmetro que determine o número ideal de usuários por quantidade
de estabelecimentos de saúde e profissionais vinculados à rede, seja ela
própria ou credenciada.”
Fonte:
http://www.proteste.org.br/planos-de-saude/plano-coletivodemora-mais-para-atender-s509901.htm.

Dito isso, concluímos relembrando que a lei deve tratar todos os consumidores de
forma igualitária, justa e humana e é em razão disso que se propõem mudanças pontuais,
porém significativas na legislação em comento.

Estamos certos de que a alteração proposta contribuirá de forma fundamental para o
atendimento dos objetivos indicados na Política Estadual das Relações de Consumo”.

Em consonância com esse entendimento, visando corrigir as lacunas existentes na
atual legislação que trata dos Planos de Saúde e, sobretudo, objetivando ampliar os direitos
dos consumidores-usuários desse segmento, é que nos levam a apresentar a presente proposta
legislativa, na qual pugnamos aos nobres pares pela sua aprovação.

Sala da Comissão, em 17 de Agosto de 2010.

Deputado CHICO LOPES
Deputado Federal/PCdoB-CE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
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a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
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Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
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operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
da regulamentação específica pela ANS. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos registros
provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a finalidade de autorizar a
comercialização ou operação dos produtos a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de
1999. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos produtos a
que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes
documentos, independentemente de outros que venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e "e-mail"; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser
apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo por
adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para segmentações
hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela ANS.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão
tratados em norma específica da ANS. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das condições gerais ou
dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os usuários de produtos a que alude o
caput, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura
previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24/8/2001)
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de planos
privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros
de que trata o § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
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quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos
do disposto neste artigo.
§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas
no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem;
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos;
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
IX - (VETADO);
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna
ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem
como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO CONSU N.º 8, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre mecanismos de regulação nos
Planos e Seguros Privados de Assistência à
Saúde.
O Presidente do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, instituído pela Lei n.º
9.656, de 03 de junho de 1998, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo com
a competência normativa que lhe foi conferida para dispor sobre a regulamentação do regime
de contratação e prestação de serviços de saúde suplementar,
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RESOLVE:
Art.1° O gerenciamento das ações de saúde poderá ser realizado pelas operadoras
de que trata o art. 1º da Lei n.º 9.656/98, através de ações de controle, ou regulação, tanto no
momento da demanda quanto da utilização dos serviços assistenciais, em compatibilidade
com o disposto nos códigos de éticas profissionais, na Lei n.°9 .656/98 e de acordo com os
critérios aqui estabelecidos.
§ 1° As sistemáticas de gerenciamento das ações dos serviços de saúde poderão
ser adotadas por qualquer operadora de planos ou seguros privados de assistência saúde e/ou
operadora de plano odontológico, independentemente de sua classificação ou natureza
jurídica.
§ 2° Caberá ao Ministério da Saúde a avaliação nos casos de introdução pelas
operadoras de novas sistemáticas de gerenciamento da atenção `a saúde do consumidor.
Art. 2° Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização
dos serviços de saúde, estão vedados:
I - qualquer atividade ou prática que infrinja o Código de Ética Médica ou o de
Odontologia;
II - qualquer atividade ou prática que caracterize conflito com as disposições
legais em vigor;
III – limitar a assistência decorrente da adoção de valores máximos ou teto de
remuneração, no caso de cobertura a patologias ou eventos assistenciais, excetuando-se as
previstas nos contratos com cláusula na modalidade de reembolso;
IV - estabelecer mecanismos de regulação diferenciados, por usuários, faixas
etárias, graus de parentesco ou outras estratificações dentro de um mesmo plano;
V - utilizar mecanismos de regulação, tais como autorizações prévias, que
impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de urgência ou
emergência;
VI - negar autorização de procedimento em razão do profissional solicitante não
pertencer à rede própria, credenciada, cooperada ou referenciada da operadora;
VII - estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento
integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços;
VIII - estabelecer em casos de internação, fator moderador em forma de
percentual por evento, com exceção das definições específicas em saúde mental.
Art. 3º Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:
I – "franquia", o valor estabelecido no contrato de plano ou seguro privado de
assistência à saúde e/ou odontológico, até o qual a operadora não tem responsabilidade de
cobertura, quer nos casos de reembolso ou nos casos de pagamento à rede credenciada ou
referenciada;
II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de
plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico,
referente a realização do procedimento.
Parágrafo único - Nos planos ou seguros de contratação coletiva empresarial
custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do
consumidor, única e exclusivamente em procedimentos, como fator moderador, na utilização
dos serviços de assistência médica e/ou hospitalar, para fins do disposto nos artigos 30 e 31 da
Lei n°9656/98
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Art.4° As operadoras de planos ou seguros privados de assistência à saúde,
quando da utilização de mecanismos de regulação, deverão atender às seguintes exigências:
I - informar clara e previamente ao consumidor, no material publicitário do plano
ou seguro, no instrumento de contrato e no livro ou indicador de serviços da rede:
a) os mecanismos de regulação adotados, especialmente os relativos a fatores
moderadores ou de co-participação e de todas as condições para sua utilização;
b) os mecanismos de "porta de entrada", direcionamento, referenciamento ou
hierarquização de acesso;
II - encaminhar ao Ministério da Saúde, quando solicitado, documento técnico
demonstrando os mecanismos de regulação adotados, com apresentação dos critérios
aplicados e parâmetros criados para sua utilização;
III - fornecer ao consumidor laudo circunstanciado, quando solicitado, bem como
cópia de toda a documentação relativa às questões de impasse que possam surgir no curso do
contrato, decorrente da utilização dos mecanismos de regulação;
IV - garantir ao consumidor o atendimento pelo profissional avaliador no prazo
máximo de um dia útil a partir do momento da solicitação, para a definição dos casos de
aplicação das regras de regulação, ou em prazo inferior quando caracterizada a urgência.
VI – informar previamente a sua rede credenciada e/ou referenciada quando
houver participação do consumidor, em forma de franquia, nas despesas decorrentes do
atendimento realizado;
VII – estabelecer, quando optar por fator moderador em casos de internação,
valores prefixados que não poderão sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias.
Art. 5° Aplicam-se as disposições desta Resolução aos contratos celebrados na
vigência da Lei 9656/98, de 03 de junho de 1998, e aos existentes anteriores a sua vigência, a
partir das respectivas adaptações.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
JOSÉ SERRA

PROJETO DE LEI N.º 8.048, DE 2010
(Do Senado Federal)
PLS Nº 228/08
OFÍCIO Nº 2506/10 (SF)

Altera o art. 35-F da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", para
instituir política de assistência à saúde da criança e do adolescente no
âmbito do Sistema de Saúde Suplementar.
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DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 35-F da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 35-F .....................................................
§ 1º A assistência à saúde da criança e do adolescente, no âmbito dos
planos privados de assistência à saúde, inclui:
I – a prevenção da ocorrência de agravos à saúde que ponham em risco o
êxito do processo de crescimento e desenvolvimento;
II – a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos requeridos
para a detecção e o tratamento dos agravos que venham a acometê-los;
III – a realização de ações voltadas para a recuperação do processo
normal de crescimento e desenvolvimento.
§ 2º As ações e os procedimentos para a assistência à saúde da criança e
do adolescente serão estabelecidos em protocolos clínico-terapêuticos elaborados
pela ANS após oitiva da Sociedade Brasileira de Pediatria e priorizarão as ações de
promoção da saúde e prevenção de doenças.
§ 3º Os atendimentos médicos de crianças e adolescentes serão feitos por
portadores de título de especialista em pediatria reconhecido pelo Conselho
Federal de Medicina, salvo na falta do referido especialista em caso de urgência ou
emergência.
§ 4º É assegurado o acesso ao atendimento por outros profissionais de
saúde, na forma estabelecida nos protocolos de que trata o § 2º ou mediante
indicação pelo médico assistente.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 22 de dezembro de 2010
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº
8.078, de 1990. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
PROJETO DE LEI Nº 8048, de 2010
(Do Senado Federal)
EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA
Art.1º Dê-se aos parágrafos 2º e 3º do Projeto Lei do Senado, a seguinte redação:
Art.35-F........................................................................................................
§ 2º As ações e os procedimentos para a assistência à saúde da criança e do
adolescente serão estabelecidos em protocolos clínico-terapêuticos elaborados pela ANS no âmbito do
Programa Diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, com apoio
das Sociedades Médicas, e priorizarão as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.
§ 3º Os atendimentos médicos de crianças e adolescentes deverão ser feitos
preferencialmente por portadores de título de especialista em pediatria e hebiatria reconhecidos pelo
Conselho Federal de Medicina.
§ 4º Excetuam-se do parágrafo anterior os casos de urgência ou emergência.
Art. 2º Acrescente-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado Federal, os seguintes parágrafos

Art. 35-F .....................................................................................................
§ 5º Nas localidades onde houver falta ou quantidade insuficiente de profissionais
especializados, os atendimentos médicos de crianças e adolescentes poderá ser feito por qualquer
outra especialidade.
§ 6º É assegurado o acesso ao atendimento por outros profissionais de saúde,
segundo estabelecerem protocolos de que trata o § 2º ou indicação pelo médico assistente.
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JUSTIFICAÇÃO
As alterações consubstanciadas na presente emenda visam adequar o Projeto de Lei do Senado à
realidade do setor de saúde suplementar, e facilitar o acesso de seus beneficiários.
Vale dizer, o regramento disposto na emenda propiciará um melhor atendimento pelo sistema de saúde
suplementar aos dependentes dos segurados.

Sala da Comissão, em 4 de maio de 2011.

Deputado BRUNO ARAÚJO

PROJETO DE LEI N.º 394, DE 2011
(Do Sr. Marcelo Aguiar)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde e dá outras
providências".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7762/2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei 9.656, de 03 de junho de
1998, que “dispõe sobre os Planos de Seguros Privados de Assistência à Saúde e
dá outras providências”.
Art. 2º A Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a vigorar com o
acréscimo dos §§ 4º ,5º, 6º e 7º ao artigo 12, com a seguinte redação:

Art. 12 ..........................................................................................
§ 4º Em caso de negativa de cobertura parcial ou total de
procedimento médico, cirúrgico ou de diagnóstico, bem como
de tratamento e de internação, a operadora do plano ou seguro
de assistência à saúde obriga-se a fornecer ao consumidor
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informações e/ou documentos, por escrito, de forma imediata e
independente de solicitação, vedada a utilização exclusiva de
comunicação verbal.
§ 5º Nas informações e/ou documentos referidos no parágrafo
anterior deverá constar, obrigatoriamente, os seguintes itens:
I - o motivo e a fundamentação legal e contratual da negativa
de procedimento, de forma clara e completa;
II - a razão e/ou a denominação social da operadora ou
seguradora, o número da Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ, o endereço completo e atual, a assinatura
do responsável, o local, a data e a hora da negativa de
cobertura.
§ 6º Na impossibilidade de solicitar ou receber os documentos
e informações a que se referem os parágrafos 4º e 5º, por parte
do consumidor interessado, poderá fazê-lo, independente de
procuração ou autorização:
I – parente consanguíneo ou afim, conforme dispõe a
legislação civil;
II – pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local
de atendimento, independente de qualquer tipo de parentesco;
III – advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados
do Brasil, sem necessidade de comprovação de interesse.
§ 7º As informações e/ou documentos de que tratam os §§ 4º,
5º e 6º deverão ser fornecidas de forma gratuita.
JUSTIFICATIVA
Nos dias atuais, milhares de consumidores são afetados pela negativa
de cobertura de doenças e/ou tratamentos, seja por falta de informação ou
orientação. Essa negativa baseia-se em cláusulas contratuais de exclusão de
determinados procedimentos médicos e, na maioria das vezes, é ilegal.
Em geral, a negativa de cobertura dos procedimentos médicohospitalares ocorre nos momentos em que a pessoa amparada pelo plano ou seguro
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saúde encontra-se em evidente necessidade de utilização dos serviços ofertados
pelas operadoras e/ou seguradoras. Cabe ainda dizer, que referidas negativas
normalmente são fornecidas por telefone ou por intermédio de um simples carimbo
em uma folha de papel.
Daí percebe-se a notória e habitual manifestação de desapreço que
sofre o consumidor dos serviços oferecidos pelos Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde, visto que na maioria das situações o procedimento que não se
mostra autorizado é de suma importância para sua vida e saúde.
Pretende-se a presente alteração feita no artigo 12 alcançar o direito à
informação, decorrente do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso III,
artigo 6º, que expressa como direito básico do consumidor “a informação adequada
e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os
riscos que apresentam”.
Nota-se, que ao consumidor é dado o direito de obter as informações
precisas, claras e completas acerca do produto que adquire. Entende-se, aqui, que
existe uma necessidade evidente dos consumidores de planos e seguros de saúde
de obter todas as informações sobre seus direitos e seus deveres, compreendendo
os procedimentos cobertos, a sua forma de solicitação e os mecanismos para uma
eventual reclamação. Assim, no momento em que lhe é negado referidos
procedimentos, deve-se obrigatoriamente, restar-lhe o direito a informações
completas acerca dessa negativa.
Corrobora, ainda, com esse entendimento a Resolução
08/1998 do Conselho Nacional de Saúde Suplementar – CONSU, por meio inciso III,
do art. 4º, que impõe às operadoras de planos de saúde o dever de “fornecer ao
consumidor laudo circunstanciado, quando solicitado, bem como cópia de toda a
documentação relativa às questões de impasse que possam surgir no curso do
contrato (...)”.
Desse modo, aquele que possui um plano ou seguro de assistência à
saúde deve ter o direito ao recebimento por escrito de todas as informações quando
lhe é negada a cobertura de procedimentos médico-hospitalares pelas operadoras
e/ou segurados.
Importante ressaltar que a recusa documentada, ou seja, essas
informações referentes à negativa de cobertura de doenças e/ou tratamentos
fornecidas na forma escrita pelos Planos e Seguros Privados de Assistência à
Saúde visa garantir aos consumidores buscar a proteção jurisdicional do Estado
caso a situação não venha a ser resolvida administrativamente.
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Posto isso, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente proposta.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2011.
MARCELO AGUIAR
PSC / SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 657, DE 2011
(Do Sr. Carlos Eduardo Cadoca)
Altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei suprime o inciso VII e acrescenta § 5º ao art. 10 da
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, a fim proibir limitação, imposta por
cláusula de plano de saúde,

ao fornecimento de prótese, órtese e seus

acessórios , quando necessários à realização de procedimento cirúrgico.
Art. 2º. O art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a viger
com a seguinte redação:
Art. 10. ......................................................................................................
VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
IX – tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto
médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
...................................................................................................................
§ 5º É vedado o não fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios,
quando sua utilização for considerada indispensável e comprovadamente
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necessária ao sucesso da intervenção cirúrgica ou tratamento hospitalar
decorrente dessa intervenção”. (NR)
Art. 3 º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A proposta em questão visa proteger o consumidor de eventuais cláusulas
apresentadas em contratos de plano de saúde que, de forma dissimulada, impõe
limitação de cobertura regularmente contratada. É o que se verifica em relação
aos planos que oferecem cobertura da cirurgia, mas vetam o fornecimento de
próteses e órteses como meio necessário para a realização do procedimento.
É certo que a amplitude do serviço prestado por um plano de saúde está
diretamente condicionada à contraprestação financeira a que se propõe a arcar o
contratante (consumidor). Contudo, não se pode admitir que restrições oriundas
de uma contratação menos ampla impeçam o adimplemento de outras prestações
devidas.
Isso significa que a seguradora poderá estabelecer cláusula que exclua o
fornecimento de próteses e órteses não ligadas a atos cirúrgicos. O próprio art.
10, VII, da Lei nº 9.656/98, permite essa limitação. No entanto, ela será inaceitável
quando a utilização desses instrumentos for o meio necessário para a realização
de cirurgia ou procedimento pós-cirúrgico.
Em outras palavras, não faz sentido que o plano de saúde assegure a
cobertura da intervenção cirúrgica ou dos tratamentos dela decorrentes, sem
disponibilizar os recursos essenciais para essa finalidade.
Nesses casos em que a restrição é imposta de maneira velada, não resta
dúvida de que a vontade do contrato. Afinal, seria impossível saber, de antemão,
se determinados procedimentos exigem ou não a colocação de próteses ou
órteses cuja cobertura é limitada pelo acordo firmado.
Por fim, cabe ressaltar que esse tem sido o entendimento reiterado pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se verifica por meio dos seguintes
julgados, entre outros: REsp 873.226-ES, Rel. Min Luís Felipe Salomão, julgado em
8/2/2001; REsp 811.867/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2010, DJ
de 22/04/2010; REsp 735.168/RJ, Rel. Min Nancy Andrighi, julgado em 11/03/2008,
DJ e 26/03/2008:
“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
AUTORIZADA.
AUSÊNCIA DE COBERTURA DA
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COLOCAÇÃO DE PRÓTESES INDISTENSÁVEIS PARA
O SUCESSO DO PROCEDIMENTO.
I – É legal em contrato de plano de saúde a cláusula que
limite os direitos do consumidor, desde que redigida com
as cautelas exigidas pelo Código de Defesa do
Consumidor.
2 – Entretanto, se a colocação de próteses é necessária
para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora,
é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da
cobertura.
Recurso Especial provido”.
(REsp 811.867/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado
em 13/04/2010, DJ de 22/04/2010).
Diante do exposto e por se tratar de importante medida de proteção
dos direitos do consumidor, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 02 de março de 2011.
Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA
PSC/PE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
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V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 805, DE 2011
(Do Sr. Manato)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7267/2002.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera o art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, a
fim de tornar obrigatória a cobertura, por entidade prestadora de serviço de saúde,
do procedimento cirúrgico denominado gastroplastia, nos casos que especifica.

Art. 2º. O art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 10...........................................................................

§ 5º. É vedada a exclusão de cobertura ao procedimento de gastroplastia e demais
tratamentos relacionados ao diagnóstico de obesidade mórbida”. (NR)

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
A gastroplastia, também conhecida como cirurgia bariátrica ou de redução
de estômago, é frequentemente recomendada para fins de tratamento de obesidade
mórbida. Longe de ser um procedimento meramente estético ou emagrecedor, a
cirurgia revela-se como meio de sobrevida de pessoas acometidas por um excessivo
índice de massa corpórea (IMC).
Há que se entender que esse tipo de obesidade é considerado uma
doença, nos termos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, estabelecida pela Organização Mundial de
Saúde. E pela sua gravidade compromete não apenas a condição e qualidade de
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

725

vida atual dos indivíduos, como também a sua expectativa de sobrevida.
Ressalte-se ainda que, nos casos de obesidade mórbida, os métodos
convencionais não cirúrgicos demonstram pouca eficácia quando utilizados
isoladamente. Por essa razão, a comunidade médica tem alertado para outras
patologias diretamente relacionadas, tais como hipertensão arterial, doenças
cardíacas e coronarianas, diabetes, apneia do sono e doenças articulares.
Ocorre que é comum encontrar pacientes que recebem o diagnóstico de
obesidade mórbida, e, encaminhados para a realização de gastroplastia, se
surpreendem com a falta de cobertura ‘pelo plano de saúde contratado. Isso ocorre
porque, em geral, essas entidades prestadoras de serviço de saúde alegam existir
exclusão contratual relativa a procedimentos clínicos ou cirúrgicos referentes a
“emagrecimento e/ou ganho de peso”. Para tanto, invocam o disposto no artigo 10,
IV, da Lei nº Lei nº 9.656/98.
É certo que o referido dispositivo exclui de cobertura os tratamentos para
emagrecer; contudo tal exceção diz respeitos aos gastos com finalidade estética.
Logo, não pode a gastroplastia, destinada à recuperação da saúde de um paciente,
ser enquadrada nessa excludente.
Nesse sentido, cumpre mencionar que a Agência Nacional de Saúde
(ANS) editou a Resolução Normativa nº 211/2010, reconhecendo a gravidade dessa
patologia e determinando a cobertura obrigatória nas hipóteses de cirurgia.

A

questão também tem sido objeto de debate jurídico, como se observa no julgamento
do Recurso Especial nº 1.175.616-MT, em que o Superior Tribunal de Justiça
manifestou-se favorável à inclusão da gastroplastia entre as prestações devidas
pelos planos de saúde.
Diante do exposto, e por se tratar de importante medida de proteção da
saúde e dos direitos do consumidor, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das sessões, em 23 de março de 2011.

Deputado MANATO
PDT/ES
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 211, DE 11 DE JANEIRO DE 2010
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
que constitui a referência básica para cobertura assistencial
mínima nos planos privados de assistência à saúde,
contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as
diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em
vista do que dispõem o §4º do artigo 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso III do
artigo 4º e inciso II do artigo 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a alínea “a”
do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa – RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em
reunião realizada em 18 de dezembro de 2009, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Do Objeto
Art. 1º Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que
constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos
privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles
adaptados conforme a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, na forma do Anexo desta
Resolução Normativa.
Parágrafo único. Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
de Alta Complexidade – PAC, definido, para fins de cobertura, como procedimentos extraídos
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, identificado no Anexo, que pode ser objeto de
cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP,
conforme o disposto em Resolução específica.
Art. 2º O Anexo desta Resolução lista os procedimentos e eventos de cobertura
mínima obrigatória, respeitando-se a segmentação contratada.
.......................................................................................................................................................
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ANEXO

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.076, DE 2011
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Altera o inciso VI do art. 12 e os §§ 1º e 2º do art. 17 da Lei nº 9.656, de
1998, para obrigar as operadoras de planos de assistência à saúde a
reembolsar os usuários pelo valor efetivamente pago, quando livremente
escolhidos, e a manter o credenciamento de, no mínimo, três
contratados, referenciados ou credenciados, por especialidade médica.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7590/2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° - O inciso VI do art. 12 e os §§ 1º e 2º do art. 17 da Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 12. (...)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que trata o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei, pelo valor efetivamente pago das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, ou quando livremente escolhidos, desde que não seja possível a
utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados
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pelas operadoras ou em caso de descumprimento do previsto no inciso I do
art. 17 desta lei, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (NR)
.......................................................................................................
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de
qualquer profissional, estabelecimento hospitalar, casa de saúde, clínica,
laboratório ou entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde
implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção
ao longo da vigência dos contratos.
I – Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º estão
obrigados a possuir, no mínimo, três contratados, referenciados ou
credenciados por especialidade, na forma do caput.
II - O descumprimento do inciso anterior, mesmo em caso de
rompimento do vínculo pelo contratado, credenciado ou referenciado,
implica no direito do beneficiário em ser reembolsado pelo valor
efetivamente pago, das despesas efetuadas com assistência à saúde, na
forma do inciso VI do art. 12 desta lei.
§ 1o É facultada a substituição dos relacionados no caput deste artigo,
desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores
e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os
casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e
fiscais em vigor.
§ 2o Na hipótese de a substituição do profissional, estabelecimento
hospitalar, casa de saúde, clínica, laboratório ou entidade correlata ou
assemelhada de assistência à saúde a que se refere o § 1º ocorrer por
vontade da operadora durante período de internação ou tratamento do
consumidor, o profissional, estabelecimento hospitalar, casa de saúde,
clínica, laboratório ou entidade correlata ou assemelhada de assistência à
saúde obriga-se a manter os serviços e a operadora, a pagar as despesas até a
alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (NR)
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei tem uma premissa básica em defesa do
consumidor: aumentar o compromisso dos Planos de Saúde com a manutenção da qualidade e
do tamanho de sua rede credenciada de atendimento.
A proposta dispõe que a inclusão, como contratados ou credenciados dos
planos de saúde, de qualquer profissional, estabelecimento hospitalar, casa de saúde, clínica,
laboratório ou entidade correlata ou assemelhada de assistência à saúde, implica no
compromisso quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, somente podendo
ocorrer a substituição por outro equivalente e mediante comunicação aos usuários, com trinta
dias de antecedência. Atualmente o art. 17 da Lei dos Planos de Saúde prevê essa vinculação
apenas em relação às entidades hospitalares.
Além disso, o Projeto de Lei obriga as operadoras a manterem, no mínimo,
três contratados ou credenciados, por especialidade, sob pena de serem obrigadas, em caso de
livre escolha do consumidor, a ressarci-lo do valor efetivamente pago e não pelo valor da
tabela do plano de saúde.
É normal a variação na rede credenciada durante o período do contrato de
qualquer operadora de planos de saúde. No entanto, é inegável que a rede credenciada da
empresa é determinante na manifestação de vontade do consumidor em contratar.
Ao contratar uma operadora de plano de saúde o consumidor leva em
consideração, entre outros fatores, o preço e a rede credenciada, seja sob o aspecto da
excelência, diversidade, ou da presença na área geográfica de seu domicílio. Em razão disso,
há uma justa expectativa do consumidor de que a rede credenciada será mantida, ampliada ou
que ao menos preserve as características do momento da contratação.
Nessa linha, o presente projeto pretende desificar o princípio da boa-fé
objetiva nos contratos de planos de saúde, ao exigir que a qualidade dos serviços prestados se
mantenha a mesma, garantindo em última ratio que aquele que pagou tenha o direito de ser
atendido.
A alteração aqui proposta visa evitar manobra escusa das operadoras,
consistente em ostentar determinada rede assistencial durante o tempo necessário para firmarse no mercado para, em seguida, descartar os prestadores de serviços mais caros ou de maior
prestígio.
São frequentes as denúncias dos usuários dos planos de saúde que apontam
a redução significativa no número de estabelecimentos, com suspensão do atendimento,
identificada em alguns casos apenas no momento da utilização dos serviços, pela ausência de
informação prévia e atualização dos materiais de orientação.
Os números da saúde suplementar no Brasil dão uma ideia da importância
social da alteração proposta. Com efeito, segundo dados da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), planos e seguros de saúde no Brasil são responsáveis pelo atendimento
de 45,5 milhões de pessoas. O número de médicos que atendem pelos planos é de
aproximadamente 160 mil.
Nossa proposta tem por escopo a melhoria na prestação de serviços aos
usuários, que hoje chegam a esperar até três meses para marcação de uma consulta em
algumas especialidades. Assim, o consumidor, apesar de pagar caro para ter um plano de
saúde, é obrigado a desembolsar grandes quantias todos os meses para fazer procedimentos
médicos particulares.
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Sala das Sessões, em 13 de abril de 2011.

Deputado Eduardo da Fonte
(PP/PE)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
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dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.147, DE 2011
(Do Sr. Rogério Carvalho)
Torna obrigatória a divulgação de que os planos de saúde são obrigados
a ressarcir o Sistema Único de Saúde - SUS quando seus clientes são
atendidos em unidades de saúde do SUS.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-71/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1º As instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS são obrigadas a afixar aviso de que
serão ressarcidos aos cofres públicos, pelas operadoras de planos privados de
assistência à saúde, os serviços de atendimento à saúde em unidades de saúde do
SUS prestados aos consumidores e respectivos dependentes de planos privados de
atenção à saúde, desde que os serviços prestados sejam cobertos pelo contrato do
plano.
Parágrafo Único. É proibido a quaisquer das instituições vinculadas ao
SUS de que trata o caput deste artigo inquirir e investigar, por qualquer meio, se o
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cidadão que procura atendimento possui ou não plano de saúde, sob pena de incidir
no art. 11, inciso I da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 2º O aviso de que trata este artigo deverá ser afixado em pontos de
ampla visibilidade, com indicação do telefone gratuito, sítio na rede mundial de
computadores (internet) e endereço eletrônico dos órgãos estaduais de defesa do
consumidor e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, informando que o
processo de ressarcimento do SUS é gerido pela ANS.
Art. 3º O art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a viger
acrescido do seguinte parágrafo:
Art. 32 ..................................................................................................
..............................................................................................................
§9º. Toda publicidade e mensagem informativa, de qualquer tipo e
veiculada por qualquer forma e meio de comunicação, os boletos de
cobrança e os extratos de pagamento da Operadora de Plano de
Assistência à Saúde deverão reproduzir o aviso de que trata o art. 1º desta
Lei, sob pena de pagamento de multa no montante de até R$ 1.064, 10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos). (NR)
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Este Projeto é conseqüência do que determina o art. 32 da Lei nº 9.656,
de 1998, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, abaixo transcrito:
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso
I e o §1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela
ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos,
prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único
de Saúde - SUS.
§1º. O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras à
entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica
própria, e ao SUS, mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela ANS.
§2º. Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor.
§ 3º. A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes à
entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
§4º. O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com
os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§5º. Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos.
§6º. O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde.
§7º. A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos
procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
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§8º. Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei.

Como se vê, a Lei dos Planos de Saúde criou um mecanismo para o
ressarcimento a ser realizado pelas operadoras de planos de saúde quando seus
clientes forem atendidos em unidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde –
SUS. A responsabilidade, gerenciamento e cobrança desse ressarcimento é
atribuição da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O levantamento é
feito rotineiramente pela ANS cruzando os dados dos sistemas de informação do
SUS com o cadastro das operadoras.
É importante destacar que o produto da arrecadação desse ressarcimento
e seus eventuais juros e multa de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de
Saúde, de maneira que tais recursos são importantes para o setor Saúde. Não
obstante, “entre 2007 e 2009, os valores cobrados pela ANS (e não
necessariamente pagos ao SUS, já que os planos entram com recursos) caíram de
R$
64,4
milhões
para
R$
12,8
milhões-redução
de
80,9%.
Uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) também mostrou que, em
cinco anos, a ANS deixou de cobrar dos planos R$ 2,6 bilhões-mais de R$ 500
milhões por ano”5.
Por conseguinte, todo e qualquer mecanismo facilitador para o
financiamento da Saúde é sempre oportuno e de manifesto interesse público, daí o
porquê da obrigação de que as unidades de saúde do SUS coloquem avisos, em
local de ampla visibilidade, sobre o ressarcimento ao SUS pelas operadoras de
plano de saúde, disponibilizando contato direto e gratuitos com órgão de defesa do
consumidor e, especialmente, a ANS.
Ora, por meio deste Projeto, o consumidor de plano de saúde que,
necessariamente, também é sempre usuário do SUS, poderá exercer a seu critério,
espontaneamente e como melhor lhe aprouver a sua plena cidadania, diante de uma
informação que, na maioria das vezes, ele desconhecia. Ou seja, em última analise,
este Projeto dá uma informação significativa para os consumidores de planos de
saúde e cidadãos brasileiros que poderão, por iniciativa própria, exercitar a
cidadania6.
Evidentemente que o conflito existente entre a ANS e as operadoras de
plano de saúde se trava de modo alheio ao cidadão e ao usuário de plano de saúde,
seja no que toca ao lançamento do crédito, sua cobrança e até inscrição em dívida
ativa. Trata-se de atribuição da ANS. Todavia, a sociedade não é alheia as
atribuições do Estado. Não existe essa distinção frontal entre Estado e a sociedade,
pelo contrário, referenciando-se ao SUS e ao seu caráter universalista e de
5

PLANO DE SAÚDE REDUZ REEMBOLSO AO SUS. Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, 28 de
janeiro de 2011.
6
É oportuno lembrar dois pontos: (1) é por lei a determinação de que os estabeleicmentos comerciais
fixem o aviso de que o consumidor deve exigir a nota ou cupom fiscal, possibilitando o exercício da
cidadania do ponto de vista tributário, cuja obrigação é do Fisco e (2) Projeto similar a este já foi
aprovado pelo Congresso Nacional. Trata-se da Lei nº 12.291, de 2010 que tornou obrigatório a
manutenção de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviço.
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integralidade, a participação no campo estatal pelo cidadão não se dá somente pela
cobrança da legalidade, eficiência e eficácia do serviço prestado, pelo contrário, ao
lado dessas importantes formas de controle social, imperativo a participação ativa e
cotidiana para o fiel cumprimento das atividades que envolve a questão da saúde.
Nesse sentido, dispõe o §2º do art. 2 da Lei do SUS (Lei nº 8.080, de
1990): “o dever do estado não exclui o das famílias, das empresas e da sociedade”.
Igualmente, as operadoras de plano de saúde estão obrigadas a divulgar,
em todas as suas peças de publicidade e em suas correspondências com seus
clientes – seja desde um folder informativo, passando por um boleto de cobrança, ou
até o extrato de despesas de pagamento – a informação de que serão ressarcidos
aos cofres públicos, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, os
serviços de atendimento à saúde em unidades de saúde do SUS prestados aos
consumidores e respectivos dependentes de planos privados de atenção à saúde,
desde que os serviços prestados sejam cobertos pelo contrato do plano.
O Projeto também estabelece que é taxativamente vedado a indagação
ou a mera investigação se o usuário do SUS dispõe de plano de saúde. O agente
que assim se comportar7 sofrerá a gravíssima sanção prevista na Lei de
Improbidade Administrativa.
Ora, e tudo isso porque o pacto político brasileiro, consubstanciado na
Constituição Cidadã, proclama que “a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de
doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). Em outros termos: a saúde
é um direito fundamental do ser humano.
Portanto, repita-se, toda forma de contribuir para evitar elisão dos
recursos do setor Saúde é de máxima importância, pois como dito alhures, todos os
brasileiros são usuários do SUS, inclusive, os consumidores de plano de saúde,
como por exemplo, diante do serviço de vigilância sanitária que fiscaliza todo e
qualquer estabelecimento (consultórios, clínicas, hospitais, bares, supermercados
etc), ou da vigilância epidemiológica, responsável pelo controle de zoonoses e
vetores, além do caso significativo do transplante de órgão e tecido, uma vez que
95% dos transplantes realizados no Brasil são de responsabilidade do SUS, pois se
trata de procedimento caro, que poucos cidadãos teriam condições de realizar via
setor privado, especialmente porque estão excluídos de grande parte da cobertura
dos planos de saúde.
Espera-se que a ANS, diante dessa futura legislação, possa tomar
iniciativas administrativas e operacionais para criar novos instrumentos de
participação cidadã e que também acelerem e desburocratizem os processos
administrativos decorrentes desse ressarcimento, especialmente quando há
impugnações e se torna útil outros meios comprobatórios. A não formulação desses
mecanismos no bojo deste Projeto se deve ao fato de que a criação de atribuição a
7

Ainda que trabalhe em unidades privadas conveniadas ou contratadas pelo SUS, a teor do art. 1º,
par. Único e art. 3º da Lei de Improbidade.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

738

órgãos da Administração Pública é da competência de iniciativa legislativa do Chefe
do Poder Executivo.
Vale destacar, ao final, que a oportunidade deste Projeto é impar,
justamente porque o debate sobre a constitucionalidade do art. 32 da Lei dos Planos
de Saúde está em vias de definição. Em janeiro deste ano o Supremo Tribunal
Federal – STF reconheceu como de repercussão geral a matéria de alguns recursos
pendentes no STF que tratam do ressarcimento ao SUS pela operadoras de plano
de saúde8, de modo que a tendência é firmar o entendimento que já vem sendo
estabelecido pela Corte Judicial, a saber:
RE
594266
ED
/
RJ
RIO
DE
JANEIRO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EMB.DECL.
Relator(a):
Min.
DIAS
TOFFOLI
Julgamento: 02/12/2010
Órgão Julgador: Primeira Turma
EMBTE.(S)
: PARANÁ ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
ADV.(A/S)
: AUREANE RODRIGUES DA SILVA E OUTRO(A/S)
EMBDO.(A/S)
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
ADV.(A/S)
: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Conversão em
agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte. Ressarcimento ao
SUS, por parte de planos privados de assistência à saúde. Ação calcada em
suposta inconstitucionalidade do artigo 32 da Lei nº 9.656/98. 1. A decisão ora
atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que não
reconhece a pretendida inconstitucionalidade da referida norma legal. 2.
Controvérsia adequadamente composta pela decisão atacada, não sendo
exigível que se manifeste, expressamente, sobre todos os tópicos da
irresignação então em análise, quando já decidida sobre outros fundamentos,
bastantes para tanto. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento. (grifou-se)

Ou ainda:
RE
510606
AgR
/
RJ
RIO
DE
JANEIRO
AG.REG.NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
JOAQUIM
BARBOSA
Julgamento: 04/12/2009
Órgão Julgador: Segunda Turma
AGTE.(S)
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADV.(A/S)
: ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES JÚNIOR E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
PROC.(A/S)(ES)
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESSARCIMENTO AO SUS. OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
ART.
32
DA
LEI
9.656/1998.
CONSTITUCIONALIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
1.931-MC (rel. min. Maurício Corrêa, DJ 28.05.2004), entendeu que o
ressarcimento à Administração Pública pelos serviços prestados pela rede do
Sistema Único de Saúde - SUS e instituições conveniadas - face à
impossibilidade de atendimento pela operadora de Plano de Saúde - mediante
condições preestabelecidas em resoluções internas da Câmara de Saúde
Complementar, não ofende o devido processo legal. Nos termos da
8

RE 597064 RG / RJ - RIO DE JANEIRO
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jurisprudência deste Tribunal, é legítima a decisão monocrática que decide
controvérsia de acordo com orientação firmada em julgamento efetuado pelo
Pleno da Corte em exame de pedido de medida cautelar. Agravo regimental a
que se nega provimento. (grifou-se)

Como se sabe a ADI 1931, proposta pela entidade de classe
representativa das operadoras de plano de saúde não prosperou nesse campo.
Diante do exposto, peço apoio dos meus Pares para mais singela e não
menos importante contribuição para com a saúde do cidadão brasileiro.

Sala das Sessões, em 26 de abril de 2011.

Deputado ROGÉRIO CARVALHO
PT/SE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.............................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
.............................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
Art. 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,
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devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.............................................................................................................................................
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e
que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
DAS PENAS
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato: ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 12.120, de 15/12/2009)
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

741

o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até
duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil
de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a
extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.............................................................................................................................................
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras à
entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade jurídica própria, e ao SUS,
mediante tabela de procedimentos a ser aprovada pela ANS. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes à entidade
prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
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II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação dos
procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,
executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito Público ou privado.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

744

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da
população expressam a organização social e econômica do País.
Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de
bem-estar físico, mental e social.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 1.431, DE 2011
(Do Sr. Felipe Bornier)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-5024/2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 12-A:
“12-A. Tanto no plano-referência a que alude o art. 10,
como nas segmentações previstas no art. 13, o prazo máximo para
que a operadora analise e defira ou indefira pedido de autorização
para realização de exame ou procedimento eletivo é de cinco dias
úteis.
Parágrafo único. A não observância do prazo estipulado no
caput implica em autorização presumida, com obrigação de
pagamento ao prestador, e aplicação de sanção à operadora, em
conformidade com o previsto no art. 25.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Há cerca de 13 anos o Congresso Nacional, cioso de suas
responsabilidades e compromissos com a população, ofereceu à Nação uma norma
jurídica para regular o setor de saúde suplementar.
Até então, vigia a lei da selva, com operadoras nem sempre
honestas, oferecendo planos que nada cobriam, com carências absurdas e
exclusões infindáveis.
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No período que se sucedeu à instituição da legislação
reguladora, o setor ganhou consistência e seriedade e a Agência Nacional de Saúde
Suplementar — ANS se consolidou, adquiriu experiência e muito tem feito para
coibir os abusos e dirimir as discordâncias entre usuários e operadoras.
Observa-se, contudo, que a legislação não dá conta ainda de
todas as questões que se colocam nessa relação. Uma das queixas mais frequentes
dos usuários é a de que as operadoras demoram muito para emitir autorizações
para realização de exames e de procedimentos eletivos.
Tal demora acarreta prejuízos morais, financeiros e até mesmo
de saúde, pois a longa espera pode significar a agudização ou o agravamento de
determinados quadros nosológicos.
Assim, com a presente iniciativa, pretendemos instituir prazo
máximo de três dias úteis para que a operadora se manifeste relativamente a tais
autorizações, presumindo-se a autorização como concedida, caso dentro desse
período não haja manifestação.
Adicionalmente, prevemos a possibilidade de aplicação de
sanção por parte da ANS, caso a empresa não obedeça ao disposto na lei.
Isto posto, contamos com o apoiamento de nossos ilustres
Pares no Congresso Nacional para a aprovação dessa medida que em muito
contribuirá para o estabelecimento de relações estáveis e equilibradas no setor de
saúde supletiva em nosso País.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 2011 .

Deputado FELIPE BORNIER
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
...................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
...................................................................................................................................................
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos, bem
como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários
de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do exercício do cargo;
IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de
assistência à saúde; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras;
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da
operadora. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei
respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas,
cotistas, cooperados e consumidores de planos privados de assistência à saúde, conforme o
caso, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às
operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das
garantias obrigatórias. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 1.647, DE 2011
(Do Sr. Manato)
Dispõe sobre a divulgação de tabela de valores pagos de honorários
médicos, odontológicos e de outros profissionais, pelas operadoras de
planos de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7600/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a obrigatoriedade pelas operadoras de planos
de saúde de divulgação nos estabelecimentos de saúde da tabela de valores pagos
a título de honorários médicos.
Art. 2º. As tabelas com os valores pagos aos profissionais de saúde por
honorários médicos, odontológicos e outros procedimentos deverão ser divulgadas
pelas operadoras de planos de saúde nos estabelecimentos de saúde, em local de
fácil visualização pelos cidadãos usuários.
Parágrafo único. Qualquer modificação na tabela exige divulgação pela
mesma forma que se deu o texto original.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A qualidade da assistência à saúde no Brasil tem sofrido um processo
constante de deterioração e, infelizmente, essa realidade acontece não apenas nos
serviços públicos mas também na prestação de serviços privados de saúde.
Atualmente, uma grande parcela da população, principalmente da classe
média, busca solução para seus problemas de saúde junto aos planos de saúde.
Porém, com o objetivo de ampliar seus lucros, as operadoras de plano de saúde
promovem uma política de reajuste de preços, de forma unilateral e desrespeitosa,
tanto aos consumidores quanto aos profissionais de saúde.
Além das mazelas já conhecidas pelos consumidores (valores altos,
dificuldades para conseguir liberação de exames e tratamentos de saúde,
descredenciamento de estabelecimentos de saúde e de profissionais), também os
profissionais de saúde sofrem com a redução dos seus honorários, além de ameaça
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

751

de descredenciamento em caso de insatisfação com a política de remuneração
imposta.
A proposta que ora apresentamos tem a finalidade de obrigar a divulgação da
tabela de remuneração dos profissionais praticadas pelas operadoras de planos de
saúde, em local de fácil visualização nos estabelecimentos de saúde, a fim de que
todos os interessados: os profissionais, os empresários, o Estado, e os usuários
possam ter acesso facilitado a essas informações.
Atualmente, a remuneração de uma consulta médica paga pelos planos de
saúde privados chegam a valores em torno de trinta reais em alguns estados
brasileiros. O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Mauricio Ceschin, reconheceu que há uma defasagem no valor paga pelos planos
de saúde aos médicos. Cerca de sessenta por cento dos pacientes retornam com os
exames solicitados e o retorno não é remunerado pelos planos de saúde se ocorrer
até trinta dias da consulta inicial.
Para um profissional que sobreviva de consultas e procedimentos, o valor
pago pelas operadoras de plano de saúde é muito baixo em relação ao custo de
manutenção do consultório. A conseqüência direta é o aumento da quantidade de
consultas por hora de trabalho. Em contrapartida, muitos pacientes reclamam que os
médicos os consultam muito rapidamente e que a qualidade da consulta está aquém
do valor pago à operadora do plano de saúde.
Estamos certos que a medida proposta ajudará a preservar o bom exercício
profissional e contribuirá para impedir a queda na qualidade da assistência dos
planos de saúde, proporcionando aos cidadãos usuários a transparência dos preços
pagos aos profissionais de saúde pelas operadoras de plano de saúde. Dessa
maneira, os cidadãos poderão inclusive refletir sobre suas escolhas por planos de
saúde, levando em consideração o valor que pagam à operadora e o valor que é
repassado aos profissionais de saúde.
Temos a convicção que a proposta contará com o apoio dos nobres pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 21 de junho de 2011.
Deputado MANATO
PDT/ES
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PROJETO DE LEI N.º 1.677, DE 2011
(Do Sr. Inocêncio Oliveira)
Modifica o § 1º, do art. 16, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º, do art. 16, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16 (...)
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do
contrato, do regulamento ou das condições gerais do plano ou seguro
privado de assistência à saúde, além de material explicativo que
descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas
características, direitos e obrigações, bem como contenha lista de
estabelecimentos, hospitais e profissionais credenciados ou
conveniados, com as respectivas especialidades, endereços e telefones e
o sítio da rede mundial de computadores em que tais informações
estejam obrigatoriamente disponíveis”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A plena informação do usuário de planos de saúde é condição
imprescindível para o usufruto do contrato firmado com a operadora.
As reclamações encaminhadas aos órgãos de defesa do
consumidor são, no mais das vezes, oriundas da desinformação que o beneficiário de
tais planos tem de seus direitos e obrigações.
A Lei 9.656, de 1998, contém dispositivo que obriga as
empresas a fornecer cópia do contrato e informações, mas é omissa quanto às
informações de acesso à rede credenciada e não está atualizada para determinar que
tais informações estejam disponíveis na rede mundial de computadores, uma
realidade nos dias atuais.
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Faz-se, portanto, necessário que se promova uma atualização
da legislação com vistas a tornar o acesso do usuário mais fácil e com menos
obstáculos e dúvidas.
Esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares
no Congresso Nacional para aprovação desta matéria que, indubitavelmente,
representará melhoria no acesso e garantia de direitos para os usuários de planos de
saúde.
Sala das sessões, em 28 de junho de 2011.
INOCÊNCIO OLIVEIRA
Deputado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 1.763, DE 2011
(Do Sr. Reguffe)
Acrescenta o § 2º e o inciso I ao § 2º, ambos do art. 13 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde, para assegurar aos beneficiários de planos de
saúde coletivos, a permanência do direito ao atendimento à saúde, nos
casos de inadimplência das operadoras com as empresas de planos de
saúde, bem como possibilitar a migração desses beneficiários de planos
coletivos para planos individuais de saúde, nas mesmas condições de
cobertura.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 7762/2010.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 13 Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei tem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação.
§ 1º Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I – ........................................................................................;
II –........................................................................................; e
III – .........................................................................................
§ 2º Além das disposições previstas nos incisos I e III do §1º do
presente artigo, é assegurado aos beneficiários de plano de saúde coletivo,
contratados por operadoras de Plano de Assistência à Saúde, o direito ao
atendimento nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava do
contrato coletivo, pelo período de cento e oitenta dias após o início do
inadimplemento das operadoras aos planos de assistência à saúde.
I – Nos casos de inadimplemento das operadoras de planos coletivos aos
planos de assistência à saúde por períodos superiores a cento e oitenta dias,
será facultada ao beneficiário desse plano, a migração para um plano individual
de assistência à saúde, garantidas as mesmas condições de cobertura daquele
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que pertencia.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei propõe alterações à Lei nº 9.656, de 03 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
impor condições protetivas aos consumidores beneficiários de planos de saúde
coletivos, uma vez que assegura a esses beneficiários o direito ao integral
atendimento à saúde nos casos de inadimplência das operadoras de plano de saúde
com os planos de assistência á saúde, bem como oferece a opção de migração de
um plano de saúde coletivo para um plano individual, sem causar prejuízo ao plano
de saúde contratado anteriormente.
Com isso, aqueles beneficiários que se associam a entidades de autogestão,
cooperativas, sociedades civis, comerciais ou profissionais para contratarem um
plano de saúde, preservam sua proteção na relação de consumo, mesmo que tais
associações e entidades permaneçam inadimplentes com os planos de assistência à
saúde, por um período de cento e oitenta dias. Caso esse prazo seja extrapolado,
pode o consumidor optar por migrar para um plano de saúde idêntico, porém
individual.
Ora, se os beneficiários pagam e contribuem em dia com as faturas mensais
de seus planos de saúde, não são eles que, adoentados e necessitados de cuidados
médicos, devem arcar com problemas financeiros entre as operadoras de planos
coletivos de saúde e as empresas prestadoras de serviços de planos de saúde.
Desse modo, o presente Projeto de Lei tende a equilibrar a relação
consumerista, protegendo a parte mais frágil dessa relação, que é o consumidor,
sem onerar de forma injusta ou ilegal as demais partes dessa relação.
Como nessas situações, a parte prejudicada sempre é o consumidor, ou seja,
o beneficiário de planos de saúde coletivos, proponho a inclusão das proposições ora
apresentadas, ajustando nossa Lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, a fim de minimizar os transtornos causados aos consumidores.
Nesse compasso, visando corrigir imperfeições na atual legislação que trata
dos Planos de Saúde e, sobretudo, objetivando ampliar os direitos dos consumidores
desse segmento, é que nos levam a apresentar a presente proposta legislativa, na
qual pugnamos aos nobres pares pela sua aprovação.
Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares na
aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 05 de julho de 2011.
Dep. REGUFFE
PDT/DF
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LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA

LEI Nº 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998.

Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde.
(...)
Art. 13 Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos

doze

meses

de

vigência

do

contrato,

desde

que

o

consumidor

seja

comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
(...)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
...................................................................................................................................................
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.066, DE 2011
(Do Sr. Geraldo Resende)
Altera dispositivos da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para tornar
obrigatória a cobertura completa pelos planos de saúde de cirurgias
para remoção de excesso de pele remanescente de cirurgia bariátrica e
de cirurgias de transplante de fígado, coração, pâncreas e rins, e dá
outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 805/2011.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei acrescenta o art. 10-B e seu parágrafo único à Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, para garantir aos beneficiários de planos e seguros
privados de assistência à saúde cobertura de cirurgia para remoção de excesso de
pele remanescente de gastroplastia, e de cirurgias de transplante de fígado,
coração, pâncreas e rins.
Art. 2º Acrescentem-se o art. 10-B e parágrafo único à Lei nº 9.656, de
junho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 10-B. Aos beneficiários dos planos de saúde de que trata esta lei
será garantida a cobertura completa de cirurgia para remoção de
excesso de pele remanescente de gastroplastia e de cirurgias de
transplante de fígado, coração, pâncreas e rins.
Parágrafo único. A cirurgia para remoção de excesso de pele poderá
ser feita após transcorridos dois anos da realização da cirurgia
bariátrica.”
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O problema da obesidade no Brasil e no mundo tomou proporções
alarmantes. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde em
2010, pelo menos 2,6 milhões de pessoas morrem todo ano por complicações
causadas pela obesidade. Somente no Brasil, conforme pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há cerca de 17 milhões de obesos, que
representam 9,6% da população nacional.
Recentemente, em 02/08/2011, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, órgão vinculado ao Ministério da Saúde que regula o mercado
de planos privados de saúde, publicou no Diário Oficial da União a Resolução
Normativa nº 262, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde com
cobertura assistencial obrigatória pelos planos de saúde. Nessa atualização foi
incluída a gastroplastia ou cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia
de redução do estômago.
Trata-se de grande avanço em nossa política de saúde pública, uma
vez que a obesidade mórbida traz risco de vida ao paciente por ser fator de risco
cardiovascular e estar relacionada ao desenvolvimento de doenças graves, como
diabetes mellitus tipo 2, arteriosclerose coronariana, apnéia do sono obstrutiva,
hipertensão arterial, problemas circulatórios, câncer, dentre outras. Sem se falar nos
transtornos psicossociais em adultos, crianças e adolescentes obesos, sendo esses
dois últimos também alvo de bullyings e perseguições nas escolas.
A cirurgia bariátrica, pois, constitui tratamento efetivo da obesidade
mórbida, aumentando, assim, a expectativa de vida dos pacientes. Por outro lado,
sabe-se que pacientes submetidos a essa cirurgia remanescem com veias mais
dilatadas e excesso de pele.
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A diminuição drástica de peso de pacientes submetidos à gastroplastia
ocasiona a perda da elasticidade da pele e prejudica não só sua auto-estima, como
também fatores básicos de sua vida. O excesso de tecido remanescente resulta em
prejuízos à postura e ao equilíbrio, dificuldade de integração social e de
relacionamento sexual, além de depressão e dermatites localizadas nas dobras da
pele.
Dessa forma, a cirurgia para remoção de excesso de pele é
procedimento complementar, necessário e indispensável ao bom resultado da
cirurgia bariátrica. Entendemos, pois, ser imprescindível a inclusão da cirurgia para
remoção de excesso de pele no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde com
cobertura assistencial obrigatória pelos planos de saúde.
Some-se a isto o fato de que pesquisas médicas mencionam que a
estabilização do peso do paciente ocorre geralmente entre um e dois anos após a
cirurgia bariátrica. Assim, sugerimos, que a cirurgia para remoção de excesso de
pele seja feita após dois anos da realização da gastroplastia, com cobertura
obrigatória completa pelo plano de saúde.
Finalmente, as cirurgias para transplante de órgãos humanos são a
última esperança de cura ou de sobrevida para milhares de pessoas que aguardam
na fila de espera para receberem um novo órgão. Embora alguns órgãos possam ser
doados em vida, como parte do fígado, um dos rins e parte da medula óssea, em
outros casos os futuros receptores dependem da morte de outras pessoas para
alcançarem uma esperança de vida. Outrosiim, muitos desses pacientes morrem
antes de receberem os órgãos de que necessitam, devido à escassez de doadores.
Além da dificuldade para se conseguir um doador, não se pode infligir
mais sofrimento ao paciente sem condições financeiras para arcar com os gastos de
uma cirurgia urgente, quando não consegue ser atendido pela rede pública de
saúde. Diante da possibilidade de se salvar uma vida mediante o transplante de
órgão disponível, é justo que os planos de saúde promovam a cobertura completa
do procedimento ao eu beneficiário.
Os transplantes de rim, fígado, pâncreas e coração precisam de
intervenções cirúrgicas complexas e urgentes. E para minimizar a agonia e tormento
desses pacientes em busca do direito de continuar vivendo, entendemos ser
indispensável a inclusão, também, dessas cirurgias, no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde com cobertura assistencial obrigatória pelos planos de saúde.

Por todo o exposto, vê-se que os benefícios da proposta ora intentada
são indiscutíveis para a valorização da vida humana e contribuem para o
desenvolvimento das ações de saúde no país.
Pugnamos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, em 18 de agosto de 2011.
Deputado GERALDO RESENDE
PMDB/MS
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 262, DE 1º- DE AGOSTO DE 2011
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde previstos na RN nº 211, de 11 de janeiro
de 2010.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em
vista do que dispõe o § 4º do artigo 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso III do
artigo 4º e inciso II do artigo 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a alínea "a"
do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em
reunião realizada em 30 de junho de 2011, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º A presente Resolução Normativa - RN atualiza o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde previstos na RN nº 211, de 11 de janeiro de 2010.
Art. 2º Os seguintes dispositivos da Resolução Normativa - RN nº 211, de 2010,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 1º Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória
da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde, contratados a
partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998.
Parágrafo único. Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde de Alta Complexidade - PAC, definido, para fins de cobertura, como
procedimentos extraídos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde,
identificado no Anexo I, que pode ser objeto de cobertura parcial temporária
- CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o
disposto em Resolução específica." (NR)
"Art. 2º Esta Resolução é composta por três Anexos:
I - o Anexo I lista os procedimentos e eventos de cobertura mínima
obrigatória, respeitando-se a segmentação contratada;
II - o Anexo II apresenta as Diretrizes de Utilização - DUT; e
III - o Anexo III apresenta as Diretrizes Clínicas - DC que definirão critérios
para a obrigatoriedade de cobertura de alguns procedimentos listados no
Anexo I." (NR)
"Art. 4º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e
nos seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde
habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as
profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos
profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento,
reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora de planos
privados de assistência à saúde e prestadores de serviço de saúde.
Parágrafo único. Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e
nos seus Anexos serão de cobertura obrigatória quando solicitados pelo
médico assistente, conforme disposto no artigo 12 da Lei nº 9.656 de 1998,
com exceção dos procedimentos odontológicos e dos procedimentos
vinculados aos de natureza odontológica - aqueles executados por cirurgiãodentista ou os recursos, exames e técnicas auxiliares necessários ao
diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos - que poderão ser
solicitados ou executados diretamente pelo cirurgião dentista." (NR)
"Art. 6º Os eventos e procedimentos relacionados nesta RN e nos seus
Anexos que necessitem de anestesia com ou sem a participação de
profissional médico anestesiologista terão sua cobertura assistencial
obrigatória caso haja indicação clínica." (NR)
"Art. 7º As ações de planejamento familiar de que trata o inciso III do artigo
35-C da Lei nº 9.656, de 1998, devem envolver as atividades de educação,
aconselhamento e atendimento clínico previstas nos Anexos desta
Resolução, observando-se as seguintes definições:
.........................................................................................(NR)
"Art. 8º......................................................................................
.................................................................................................
§ 3º ..........................................................................................
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I - .............................................................................................
II - providenciar o transporte de tecidos e órgãos ao estabelecimento de
saúde autorizado em que se encontre o receptor."(NR)
"Art. 11. Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica,
neuronavegação e escopias somente terão cobertura assegurada quando
assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada."
(NR)
Parágrafo único. Todas as escopias listadas nos anexos têm igualmente
assegurada a cobertura com dispositivos ópticos ou de vídeo para captação
das imagens." (NR)
"Art. 15. As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão
oferecer, por sua iniciativa, cobertura maior do que a mínima obrigatória
prevista nesta Resolução Normativa e nos seus Anexos, inclusive medicação
de uso oral domiciliar." (NR)
"Art. 16.
..................................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:
a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país;
b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina - CFM
ou pelo Conselho Federal de Odontologia- CFO; ou
c) não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA
(uso off-label);
..................................................................................................................
§ 2º Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório
que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido.
§ 3º Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório
que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados
ao ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a
realização de ato cirúrgico.
§ 4º A classificação dos diversos materiais utilizados pela medicina no país
como órteses ou próteses deverá seguir lista a ser disponibilizada e
atualizada periodicamente no endereço eletrônico da ANS na Internet (
www.ans.gov.br )." (NR)
"Art.17. ....................................................................................
....................................................................................................
III - cobertura de medicamentos registrados/regularizados na ANVISA,
utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados nos
Anexos e nos artigos desta Resolução Normativa;
IV - cobertura de consulta ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional e psicólogo de acordo com o estabelecido nos Anexos
desta Resolução Normativa.
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V - cobertura de psicoterapia de acordo com o número de sessões
estabelecido nos Anexos desta Resolução Normativa, que poderá ser
realizada tanto por psicólogo como por médico devidamente habilitados;
VI - cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física
listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados
tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões
por ano;
VII - cobertura das ações de planejamento familiar, listadas no Anexo I
desta Resolução, para segmentação ambulatorial;
....................................................................................................................
XII - cobertura dos procedimentos de radioterapia listados no Anexo I desta
Resolução para a segmentação ambulatorial;
XIII - cobertura dos procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais que
prescindam de internação e de apoio de estrutura hospitalar por período
superior a 12 (doze) horas, unidade de terapia intensiva e unidades similares
e que estejam descritos no segmento ambulatorial do Anexo I desta
Resolução Normativa;
.......................................................................................................................
XV - cobertura das cirurgias oftalmológicas ambulatoriais listadas nos
Anexos desta Resolução.
...........................................................................................(NR)
"Art.18. ..............................................................................................
............................................................................................................
II - quando houver previsão de mecanismo financeiro de regulação disposto
em contrato para internações hospitalares, o referido mecanismo aplica-se
para todas as especialidades médicas inclusive para as internações
psiquiátricas;
III - cobertura de hospital-dia para transtornos mentais, de acordo com as
Diretrizes de Utilização estabelecidas no Anexo II desta Resolução;
IV - cobertura de transplantes listados nos Anexos desta Resolução
Normativa, e dos procedimentos a eles vinculados, incluindo:
a) as despesas assistenciais com doadores vivos, as quais estão sob expensas
da operadora de planos privados de assistência à saúde do beneficiário
receptor;
......................................................................................................................
VI - cobertura de órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos
Anexos desta Resolução;
VII -cobertura das despesas, incluindo alimentação e acomodação, relativas
ao acompanhante, salvo contra-indicação do médico ou cirurgião dentista
assistente, nos seguintes casos:
a)crianças e adolescentes menores de 18 anos;
b)idosos a partir do 60 anos de idade; e
c) pessoas portadoras de deficiências.
VIII - cobertura dos procedimentos cirúrgicos buco-maxilofaciais listados
nos Anexos desta Resolução, para a segmentação hospitalar, conforme
disposto no artigo 4° desta Resolução Normativa, incluindo a solicitação de
exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação,
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órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados
durante o período de internação hospitalar;
IX - cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos
procedimentos odontológicos passíveis de realização ambulatorial, mas que
por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar, com equipe de
saúde necessária à complexidade do caso, incluindo exames
complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases
medicinais, transfusões, assistência de enfermagem e alimentação utilizados
durante o período de internação hospitalar;
X - cobertura obrigatória para os seguintes procedimentos considerados
especiais cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência
prestada em nível de internação hospitalar:
....................................................................................................................
c) procedimentos radioterápicos previstos no Anexo I desta Resolução para
as segmentações ambulatorial e hospitalar;
...............................................................................................................
f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos
nos Anexos desta Resolução Normativa;
g) embolizações listadas nos Anexos desta Resolução Normativa;
......................................................................................................................
j) procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos
desta Resolução Normativa; e
k) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio dos
pacientes submetidos aos transplantes listados nos Anexos, exceto
fornecimento de medicação de manutenção.
...................................................................................................................
§ 2º ..........................................................................................................
I - cabe ao médico ou cirurgião dentista assistente a prerrogativa de
determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses,
próteses e materiais especiais - OPME necessários à execução dos
procedimentos contidos nos Anexos desta Resolução Normativa;
...................................................................................................................
III - em caso de divergência clínica entre o profissional requisitante e a
operadora, a decisão caberá a um profissional escolhido de comum acordo
entre as partes, com as despesas arcadas pela operadora.
§ 3º Para fins do disposto no inciso IX deste artigo, o imperativo clínico
caracteriza-se pelos atos que se impõem em função das necessidades do
beneficiário, com vistas à diminuição dos riscos decorrentes de uma
intervenção, observadas as seguintes regras:
I - em se tratando de atendimento odontológico, o cirurgiãodentista
assistente e/ou o médico assistente irá avaliar e justificar a necessidade do
suporte hospitalar para a realização do procedimento odontológico, com o
objetivo de garantir maior segurança ao paciente, assegurando as condições
adequadas para a execução dos procedimentos, assumindo as
responsabilidades técnicas e legais pelos atos praticados; e
II - os honorários do cirurgião-dentista e os materiais odontológicos
utilizados na execução dos procedimentos odontológicos ambulatoriais que,
nas situações de imperativo clínico, necessitem ser realizados em ambiente
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hospitalar, não estão incluídos na cobertura da segmentação hospitalar e
plano referência." (NR)
"Art. 19. .....................................................................................................
I - cobertura das despesas, incluindo paramentação, acomodação e
alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante:
a) pré-parto;
b) parto; e
c) pós-parto imediato por 48 horas, salvo contra-indicação do médico
assistente ou até 10 dias, quando indicado pelo médico assistente;
II - cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
beneficiário, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias
após o parto; e
III - opção de inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou
adotivo do beneficiário, como dependente, isento do cumprimento dos
períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30
(trinta) dias do nascimento ou adoção.
§ 1º Revogado.
§ 2º Para fins de cobertura do parto normal listado nos Anexos, este
procedimento poderá ser realizado por enfermeiro obstétrico habilitado,
conforme legislação vigente, de acordo com o artigo 4º desta Resolução."
(NR)
"Art. 20. O Plano Odontológico compreende a cobertura de todos os
procedimentos listados no Anexo I desta Resolução Normativa para a
segmentação odontológica.
.....................................................................................................................
§ 2° Nas situações em que, por imperativo clínico, o atendimento
odontológico necessite de suporte hospitalar para a sua realização, apenas os
materiais odontológicos e honorários referentes aos procedimentos listados
no Anexo I para a segmentação odontológica deverão ser cobertos pelos
planos odontológicos." (NR)
"Art. 23. Esta Resolução Normativa e seus Anexos estarão disponíveis para
consulta e cópia no endereço eletrônico da ANS na Internet
(www.ans.gov.br)."
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 2.328, DE 2011
(Do Sr. Reguffe)
Altera o inciso III do art. 1º da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
assegurar a todos os beneficiários de planos de saúde, o direito à
cobertura total e integral de todos e quaisquer atendimentos e
procedimentos médicos, custos assistenciais ou de serviços de
assistência à saúde em todas as modalidades que tratam o inciso I e o §
1º desse artigo.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4076/2001.

Art. 1º O inciso III do art. 1 da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o 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, adotandose, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes
definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
I –.................................................................................
II - ...........................................................................................
III - Carteira: é a cobertura total e integral de todo e qualquer
atendimento à saúde, de custos assistenciais ou de serviços de assistência
à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1o
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei propõe a alteração à Lei nº 9.656, de 03 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
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impor condições protetivas aos consumidores beneficiários de planos de saúde, uma
vez que assegura a todos os beneficiários o direito ao integral atendimento à saúde,
com a cobertura total ao atendimento à saúde, de custos assistenciais ou de serviços
de assistência à saúde em qualquer das modalidades dos planos adquiridos.
A cobertura total de atendimento à saúde é indispensável e necessária a
todos os beneficiários dos planos de saúde, pela falta de informação daqueles que os
contratam, pois nunca se sabe ao certo quais tratamentos de doenças ou quais
intervenções médicas são compreendidos pela abrangência dos planos de saúde
adquiridos.
É bem verdade que, ao adquirir um plano de saúde, os beneficiários buscam
somente que este plano possa abranger aquilo que cada um necessita para
recuperar sua saúde. Como não há possibilidade de ter um conhecimento prévio do
que a pessoa beneficiária necessitará de um plano de saúde, nada mais justo que
todo e qualquer plano de saúde adquirido abranja todo e qualquer atendimento,
intervenção médica ou tratamento que necessite.
Ademais, nossa medicina evolui dia após dia, através de pesquisas de novas
formas de tratamento para as doenças que molestam os seres humanos e, não se
encara com sensatez, a necessidade de se aguardar a autorização pela Agência
Nacional de Saúde – ANS, para que se inicie a cobertura desses novos
procedimentos para tratamento de doenças ou de qualquer outro procedimento
médico, necessário para a recuperação da saúde dos seus beneficiários.
Ora, se os beneficiários pagam e contribuem em dia com as faturas mensais
de seus planos de saúde, não são eles que, adoentados e necessitados de cuidados
médicos, devem arcar com a morosidade da cobertura de tratamentos pelos seus
planos de saúde, uma vez que o que se busca é exatamente a garantia de
tratamento médico para a doença que os assolam.
Lembrando que o indivíduo não escolhe ficar doente ou não. Trata-se de
uma fatalidade, uma ocorrência da vida que todos estão suscetíveis e, quando isto
ocorrer, aquele que paga para que um plano de saúde o cubra, deve ter sim a
facilidade de se buscar sua cura com o tratamento mais indicado.
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Desse modo, o presente Projeto de Lei tende a equilibrar a relação
consumerista, protegendo a parte mais frágil dessa relação, que é o consumidor,
sem onerar de forma injusta ou ilegal as demais partes dessa relação.
Como nessas situações, a parte prejudicada sempre é o consumidor, ou seja,
o beneficiário de planos de saúde, proponho a obrigatoriedade de cobertura total dos
planos de saúde para todo e qualquer atendimento médico necessário, ajustando
nossa Lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, a
fim de estancar os transtornos causados aos consumidores nesse frágil momento.
Nesse compasso, visando corrigir imperfeições na atual legislação que trata
dos Planos de Saúde e, sobretudo, objetivando ampliar os direitos dos consumidores
desse segmento, é que me leva a apresentar a presente proposta legislativa, na qual
pugno aos nobres pares pela sua aprovação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares na
aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2011.

Dep. REGUFFE
PDT/DF

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA
LEI Nº 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998.

Dispõe sobre os planos e seguros

privados de assistência à saúde.

“Art. 1o 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
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estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 2001)
I - 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 faculdade 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; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o
§ 1o deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)”

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade de
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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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 4º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 2.538, DE 2011
(Da Sra. Dra. Elaine Abissamra)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde e seguros
privados incluírem a vacinação nos planos ou seguros-referência.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta lei acrescenta o inciso VIII ao art. 12 da Lei 9656,
de 3 de junho de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 .............................................................................
.............................................................................................

VIII - O plano ou seguro-referência de que trata este artigo
incluirá obrigatoriamente a vacinação dos segurados e seus dependentes, segundo
recomendações das autoridades sanitárias.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As vacinas são produtos biológicos que protegem os
indivíduos contra certas doenças. Podem ser fabricadas a partir de partes dos
microrganismos que estimulam o seu organismo a constituir sua proteção.
Quando o indivíduo é vacinado (ou “imunizado”), o seu
organismo tem a oportunidade de prevenir a doença sem os riscos da própria
infecção. O organismo do paciente desenvolve proteínas protelaras chamados
“anticorpos” que destroem o microrganismo.
O organismo pode guardar na memória como produzir esses
anticorpos durante muito tempo, muitas vezes a vida toda. Desta forma, se o
paciente estiver exposto novamente à doença, os anticorpos serão capazes de
inibir os microrganismos antes que eles encontrem uma formo de causar a
doença.
As vacinas provavelmente salvaram muito mais vidas do que
qualquer outro tipo de medicamento na história. Estima-se que as vacinas
poupam mais de 3 milhões de vidas a cada ano, e poderiam poupar muitas
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milhões a mais se todos recessem as vacinas adequadas.
As vacinas fazem mais do que apenas salvar milhões de
vidas a cada ano. Ao prevenir doenças graves:
As vacinas protegem milhões de pessoas contra a dor,
sofrimento e mesmo incapacitação permanente.
As vacinas reduzem a velocidade de disseminação da
doença. Graças às vacinas, algumas das doenças que costumavam levar a óbito
ou incapacitar milhares de pessoas são hoje bastante raras na maioria dos países
(coma a pólio), ou mesmo foram eliminadas (como a varíola).
Desta forma, é imprescindível que as operadoras de planos
ou seguro de saúde absorvam este procedimento assim reduziria os custos
futuros com; doença, por exemplo, medicamentos, cuidados hospitalares.
Considerando a relevância da vacinação, estamos propondo
a obrigatoriedade de os planos de saúde incluírem esta cobertura no plano
referência, ou seja, no elenco mínimo e padrão dos serviços ofertados.
Diante do exporto, contamos com o indispensável apoio dos
nobres Pares para aprovação desta iniciativa.
Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2011.
Deputada ELAINE ABISSAMRA
PSB/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
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b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.645, DE 2011
(Do Sr. Alberto Filho)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, e dá outras
providências".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-1677/2011.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A presente lei destina-se a alterar a legislação sobre planos privados de
assistência à saúde.
Art. 2º O art. 16 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XIII:
“Art. 16 ........................................................................................................
........................................................................................................
XIII – endereços para correspondência e eletrônico, bem como telefones para
contato, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e dos órgãos de defesa do
consumidor atuantes na respectiva Unidade da Federação ou Município.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor após 90 (noventa) dias de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

São bastante corriqueiras as notícias que dão conta sobre abusos praticados
pelas empresas de planos de saúde. Muitas vezes o consumidor não tem como se
proteger das alegações das operadoras que visam impedir o gozo de um direito
legalmente ou contratualmente assegurado.
Uma lei, evidentemente, não tem o dom de garantir, por si só, o gozo da
plenitude dos direitos nela insculpidos. Para isso existem os órgãos de defesa do
consumidor, de fiscalização e regulação e o próprio Poder Judiciário.
Ocorre que, em muitas circunstâncias, como no caso de necessidade
prementes de saúde, não fica claro para o consumidor para pensar em qual a
melhor estratégia para fazer valer seus direitos. Nessas ocasiões, é necessário que
ele se remeta aos serviços de defesa do consumidor ou, no caso específico dos
planos de saúde, à Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS -, que mantêm telefones de ligação gratuita para orientar e receber
reclamações dos beneficiários de contratos do setor supletivo.
Assim,

propomos

que

nos

contratos

firmados

entre

operadoras

e

consumidores, constem os endereços de correspondência e eletrônicos e os
telefones da ANS e dos órgãos de defesa do consumidor (PRONCONs, DECONs
etc.), com vistas a facilitar o contato e garantir a correta e pronta orientação.
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Esta proposição foi apresentada pelo ex-deputado federal Luiz Bassuma, na
legislatura anterior a esta e, por sua solicitação, assumo a autoria reapresentando
este importante projeto de lei que, se aprovado, beneficiará os titulares de planos de
saúde em suas necessidades de informações urgentes e necessárias ao pronto
atendimento pelas empresas deste setor.
Ante o exposto, e certo da justeza e grande alcance social desta proposição,
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres Pares para sua transformação em
norma jurídica.

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 2011.

Deputado Federal ALBERTO FILHO
PMDB/MA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
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VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.734, DE 2011
(Do Sr. João Dado)
Altera a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que "Cria a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS e dá outras providências".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3940/2004.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos II, X e XXIII, do art. 4º, da Lei nº 9.961, de 28
de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ................................................................................
II – estabelecer as características gerais dos instrumentos
contratuais utilizados nas atividades das operadoras e dos
prestadores de serviços médicos e hospitalares;
............................................................................................
X – definir, para fins de aplicação da Lei 9.656, de 3 de
junho de 1998, a segmentação das operadoras,
administradoras de planos privados de assistência à saúde
e prestadores de serviços médicos e hospitalares,
observando as suas peculiaridades;
............................................................................................
XXIII – fiscalizar as atividades das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e dos prestadores de
serviços
médicos
e
hospitalares,
zelando
pelo
cumprimento
das
normas
atinentes
ao
seu
funcionamento.” (NR).
Art. 2º O art. 4º, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XLIII:
“Art. 4º................................................................................
XLIII – estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade
na prestação de serviços oferecidos às operadoras de planos
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privados de assistência à saúde, por meio de contratos ou
convênios.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A vigência da Lei 9.656, de 1998 — a Lei dos Planos de Saúde
—, representou indubitavelmente um grande avanço para que milhões de brasileiros
tivessem garantido o acesso àquilo que contrataram, ou julgaram contratar.
Até a publicação da norma citada, imperava a lei da selva, com
as operadoras impondo cláusulas abusivas e uma relação sem qualquer equilíbrio. A
parte fraca, o consumidor, era desprotegido e, mais adiante, com a criação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, passou a ter um órgão a quem
dirigir suas reclamações e a buscar a regulação do mercado.
Não basta, todavia, regulamentar um dos players do setor da
saúde suplementar, ou seja, as operadoras de planos privados de assistência à
saúde, se não regular alguns aspectos relevantes dos contratos de prestação de
serviços médico-hospitalares que elas realizam, principalmente com referência aos
reajustes de valores, controle e qualidade dos atendimentos e serviços prestados,
manutenção dos contratos, causas de rescisão e outros aspectos pertinentes que
afetam, diretamente, a relação jurídica existente entre beneficiários/consumidores e
os planos de saúde.
Após mais de doze anos de vigência da Lei n. 9.656, 1989,
verifica-se que alguns aspectos dos contratos com os credenciados devem ser
regulados, pois estes também participam da efetiva prestação de serviços que é
realizada para os beneficiários/consumidores, não podendo ser tratados de forma
isolada, sem uma regulação específica.
Verifica-se que a legislação precisa avançar, a fim de também
regular aqueles que, efetivamente, prestam serviços aos beneficiários e
consumidores, pois integram o mercado de saúde suplementar, assumindo,
inclusive, responsabilidade solidária como mencionado acima e exercem atividade
de relevância pública, consoante o disposto no art. 197 da Constituição Federal, que
assevera serem de “relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle”.
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Esclareça-se ainda que a Agência Nacional de Saúde
Suplementar — ANS, não obstante os limites impostos pela Lei n. 9.961, 2000,
baixou diversas resoluções tratando da contratualização das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e suas redes credeciadas, como demonstram as
Resoluções Normativas — RN ns. 42, 54, 71, e 241.
Se não bastassem as resoluções supramencionadas que
estabelecem regras com referência aos contratos firmados com os prestadores de
serviços, cumpre-nos, também, trazer à colocação normas que interferem no fluxo
de informações entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e os
prestadores de serviços.
Verifica-se, portanto, que mesmo sem as alterações propostas
na Lei n. 9.961, de 2000, o órgão regulador tem promulgado diversas normas que
regulamentam a relação jurídica existente entre as operadoras de planos privados
de assistência à saúde e os prestadores de serviços.
As alterações legislativas propostas neste Projeto, sugeridas
em parte pelas UNIDAS, visam dar maior poder ao citado órgão regulador, não
obstante os normativos já promulgados, que poderá disciplinar diversos aspectos
envolvendo os prestadores de serviços que acabam impactando a relação jurídica
das operadoras com os seus beneficiários ou consumidores.
Esperamos, assim, contar com o endosso de nossos ilustres
Pares no Congresso Nacional para a aprovação de medida que, certamente,
contribuirá para o aperfeiçoamento da atividade de regulação do setor de saúde
suplementar, e, consequentemente, beneficiar a assistência à saúde de nossa
população.
Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2011.

Deputado JOÃO DADO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL
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.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Saúde
.......................................................................................................................................................
Art. 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 terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada
e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.
§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Emenda
Constitucional nº 29, de 2000)
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação
de percentuais calculados sobre:
I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista
no § 3º;
II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,
alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;
III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I,
alínea b e § 3º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos,
estabelecerá:
I – os percentuais de que trata o § 2º;
II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos
Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;
III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas
esferas federal, estadual, distrital e municipal;
IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo
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público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos
para sua atuação. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente
comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da
lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 51, de 2006) e (Parágrafo com nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 63, de 2010)
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da
Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de
saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Parágrafo
acrescido pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
.......................................................................................................................................................
Art. 4º. Compete à ANS:
I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar
- Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;
II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na
atividade das operadoras;
III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão
referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas
excepcionalidades;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento
de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em
assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS;
VII - estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de
planos de assistência à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
VIII - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões;
IX - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
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;
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XI - estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de
procedimento para garantia dos direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656, de
1998;
XII - estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º
do art. 1º da Lei nº 9.656, de 1998;
XIII - decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos de planos
definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998;
XIV - estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das
operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XV - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços
oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios,
referenciados, contratados ou conveniados;
XVI - estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e
cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à
saúde;
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XVIII - expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza
econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;
XIX - proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema
Único de Saúde;
XX - autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;
XXI - monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus
prestadores de serviços, e respectivos componentes e insumos;
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 nº 8.884, de 11 de junho de 1994; (Inciso
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XXIII - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à
saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;
XXIV - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de
acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXV - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos
privados de assistência à saúde para garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os
recursos disponíveis na área geográfica de abrangência;
XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde
com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;
XXVII - fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da
legislação referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de
serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
XXVIII - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de
planos privados de assistência à saúde;
XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei nº 9.656, de 1998, e de
sua regulamentação;
XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.656, de 1998, e de
sua regulamentação;
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;
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XXXII - adotar as medidas necessárias para estimular a competição no setor de
planos privados de assistência à saúde;
XXXIII - instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras;
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer a
falência ou insolvência civil das operadores de planos privados de assistência à saúde; (Inciso
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados de
assistência à saúde das operadoras; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia
da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o
disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da
assistência à saúde suplementar;
XXXVIII - administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta Lei;
XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de
ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus cumprimentos; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal, do
liquidante e do responsável pela alienação de carteira. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e
fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) direção fiscal ou técnica;
d) liquidação extrajudicial;
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
f) normas de aplicação de penalidades;
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos comercializados
ou disponibilizados; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e outras
relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível com multa diária
de R$ 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. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º As normas previstas neste artigo obedecerão às características específicas da
operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 5º. A ANS será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar,
também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades especializadas
incumbidas de diferentes funções, de acordo com o regimento interno.
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Parágrafo único. A ANS contará, ainda, com a Câmara de Saúde Suplementar, de
caráter permanente e consultivo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.981, DE 2011
(Do Sr. Francisco Praciano)
Acrescenta o art. 10-B à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
estipular a obrigação das operadoras de plano de saúde de repararem
lesões decorrentes de atos cirúrgicos realizados sob cobertura do plano.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-2934/2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1 º - Acrescente-se à Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, o seguinte artigo:
“Art. 10-B. Cabe às operadoras dos planos de assistência à saúde
de que trata esta Lei, por meio de suas redes de unidades
conveniadas, a obrigação de reparar lesões decorrentes de atos
cirúrgicos realizados sob a cobertura dos seus planos, utilizando-se
de todos os meios, procedimentos técnicos e equipamentos tais
como próteses, órteses e seus acessórios, necessários para o
restabelecimento da área lesionada, independentemente da sua
previsão no plano de saúde contratado.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
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No decorrer deste ano de 2011, chegou ao conhecimento do meu
Gabinete a história dos percalços de um amazonense em busca das condições
mínimas de saúde e de uma vida digna. Teve ele a infelicidade de ter diagnosticado
um câncer em seu reto, para o qual o tratamento seria a extirpação cirúrgica. A
cirurgia correu por conta do seu plano de saúde e, em consequência desta, ele foi
acometido por uma incontinência urinária severa.
A solução para este novo problema seria o implante de um “esfíncter
artificial”, mas a operadora do plano de saúde negou-o, por não fazer este parte do
rol contratado no plano de saúde deste já sofrido amazonense. Impossibilitado de
levar uma vida minimamente normal, ele recorreu ao Poder Judiciário, tendo
conseguido uma tutela antecipada para a realização da cirurgia corretiva.
Posteriormente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) manifestou-se
negativamente ao direito dele ao procedimento.
Ocorre que, nas duas negativas recebidas, a justificativa
apresentada foi a mesma: a inexistência do tratamento almejado no rol contratado
com a operadora do plano de saúde. Não levaram em consideração, tanto a
operadora quanto a ANS, de que a necessidade desse tratamento foi em
decorrência de uma cirurgia realizada pela cobertura do plano de saúde.
Obviamente, sua correção, embora não prevista no rol do plano, deve ser arcada
pela operadora.
Da observação dessa história é que surgiu o presente Projeto de Lei,
em razão de que, embora ela conte os percalços de um único amazonense, tenho
certeza de que ela se repete, incontáveis vezes, nos demais estados da Federação.
De fato, a obrigação de reparação do dano causado é regra primária
de direito, encontrando-se, de toda forma, insculpida no artigo 186 de nosso atual
Código Civil. Entretanto, a ausência de previsão específica na legislação referente
aos planos de saúde (Lei nº 9.656/1998) impede que esta reparação seja feita
automaticamente, obrigando o cidadão já prejudicado a procurar o Poder Judiciário
para ver atendido o seu direito.
Assim, tendo em vista os benefícios que esta proposição trará para o
melhor atendimento à saúde da população brasileira através dos planos de saúde
privados, solicito o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2011.
FRANCISCO PRACIANO
Deputado Federal (PT/AM)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.............................................................................................................................................
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DOS FATOS JURÍDICOS
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DOS ATOS ILÍCITOS
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.982, DE 2011
(Do Sr. Anthony Garotinho)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre o
ressarcimento do atendimento médico de usuários de planos de saúde
pela rede pública.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6483/2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º . O art. 32 caput, §§ 1º e 4º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32. Ficam obrigadas as operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei a ressarcir os serviços de atendimento à saúde
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS e em unidades de saúde pertencentes à rede
pública.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas
operadoras à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao órgão gestor da unidade de saúde, mediante tabela de
procedimentos do SUS.
..............................................................................................................
..........................................................................................
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes à
entidade prestadora e ao médico responsável pelo atendimento, separadamente.
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora à razão de um por um por cento ao mês ou fração;(NR)”
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Art 2º . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO:

A saúde está sucateada em todo o território nacional e a justificativa dada à
sociedade é sempre a da falta de recursos para aprimorar o setor. Assistimos
quadros dantescos de doentes em macas pelos corredores dos hospitais e dos
postos de saúde, quando não estão sobre lençóis pelo chão. Vemos mães dando a
luz em táxis nos estacionamentos ou em escadarias. Vemos profissionais mal
remunerados, desinteressados e ausentes.
Em geral, vemos a rede pública, nos atendimentos de urgência e emergência,
deixar de atender a população pobre em áreas carentes, enquanto atendem
usuários de planos de saúde que podem muito bem ressarcir os cofres públicos pelo
atendimento. Esse procedimento gera desequilíbrio e direciona recursos para áreas
que não precisam, enquanto os hospitais e postos em áreas carentes deixam de
receber recursos.
Os planos de saúde são caríssimos, mas nos casos de urgência e
emergência o paciente é atendido na rede pública e esse ressarcimento é
imprescindível para o sistema de saúde pública.
Uma forma de contornar a falta de recursos foi estabelecida na Lei 9.656, de
1998, mais conhecida como Lei dos Planos de Saúde, que em seu artigo 32 prevê o
ressarcimento dos serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em
instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde - SUS.
Outro ponto que gera desequilíbrio é a forma do ressarcimento, que é feito à
instituição responsável pelo atendimento que se encarrega de repassar os
honorários do médico. A despeito da determinação da Lei que prevê um prazo de 15
dias a partir da cobrança para que o ressarcimento seja efetuado, é habitual que os
hospitais levem um tempo bem superior para repassar o honorários dos médicos
responsáveis por esses atendimentos.

Dessa forma, proponho que sejam feitos os ajustes propostos de forma a
agilizar os ressarcimentos às instituições da rede pública de saúde e aos
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profissionais separadamente e conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

Sala de sessões, 14 de dezembro de 2011.
Deputado Federal ANTHONY GAROTINHO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.............................................................................................................................................
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de
26/8/2011)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.087, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 366/2011
Ofício (SF) nº 2.482/2011
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências", para tomar explícito que a gratuidade é um
princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) e para vedar a cobrança,
por parte das unidades da rede própria do SUS, pela execução de ações
de saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 7º e 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ...........................................................................................
........................................................................................................
XIV – gratuidade das ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde.” (NR)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

795

“Art. 32. ...........................................................................................
.........................................................................................................
§ 7º É vedado aos serviços de que tratam o caput e o § 1º do art. 4º desta
Lei:
I – exigir ou aceitar, de operadoras de planos privados de assistência à
saúde ou diretamente de pacientes atendidos, contraprestação pecuniária pela
execução de ações de saúde, ressalvado o disposto no art. 32 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998;
II – oferecer qualquer espécie de privilégio, prioridade ou reserva de
leitos a beneficiários ou segurados das pessoas jurídicas de que trata o art. 1º
da Lei nº 9.656, de 1998.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua

publicação.
Senado Federal, em 30 de dezembro de 2011.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para
promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em
caráter complementar.
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
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I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da
saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos
econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades
preventivas.
Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
II - a participação na formulação da política e na execução de ações de
saneamento básico;
III - a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde;
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do
trabalho;
VI - a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e
outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse
para a saúde;
VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo
humano;
IX - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
X - o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e
tecnológico;
XI - a formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
§ 1º Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo:
I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com
a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.
§ 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
§ 3º Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho, abrangendo:
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I - assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de
doença profissional e do trabalho;
II - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS, em
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no
processo de trabalho;
III - participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS,
da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador;
IV - avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde;
V - informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas
sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos
e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde
do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;
VII - revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de
trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais; e
VIII - a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver
exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados
ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS, são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e
moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua
utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;
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XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de
assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO, DA DIREÇÃO E DA GESTÃO
Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DO FINANCIAMENTO
CAPÍTULO I
DOS RECURSOS
.......................................................................................................................................................
Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de:
I - (VETADO)
II - Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
III - ajuda, contribuições, doações e donativos;
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital;
V - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS; e
VI - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais.
§ 1º Ao Sistema Único de Saúde - SUS caberá metade da receita de que trata o
inciso I deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados.
§ 2º As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS serão
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de
poder onde forem arrecadadas.
§ 3º As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros
da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da
Habitação - SFH.
§ 4º (VETADO).
§ 5º As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em
saúde serão co-financiadas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, pelas universidades e pelo
orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem
externa e receita própria das instituições executoras.
§ 6º (VETADO).
CAPÍTULO II
DA GESTÃO FINANCEIRA
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Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde - SUS serão
depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
§ 1º Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da
Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão
administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
§ 2º (VETADO).
§ 3º (VETADO).
§ 4º O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a
conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e
Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao
Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
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b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de
26/8/2011)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.285, DE 2012
(Do Sr. Amauri Teixeira)
Dispõe sobre a proibição das Seguradoras de Planos de Saúde
estabelecerem limites de gastos com internação.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2328/2011.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei proíbe as Seguradoras de Planos de Saúde
estabelecerem limites de gastos com internação.
Art. 2º Esta lei proíbe as Seguradoras de Planos de Saúde
estabelecerem prazo máximo de permanência de segurados.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei sujeita à
seguradoras de planos de Saúde às penas previstas na lei 9.656 de 3 de junho de
1988.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
A prática abusiva de cláusulas contratuais de seguros de
saúde que estabelecem limitação de valor para o custeio de despesas com
tratamento clínico, cirúrgico e de internação hospitalar provoca diversos transtornos
aos segurados de planos de saúde.
É necessário mudar o sistema normativo vigente que permite
às seguradoras fazer constar da apólice de plano de saúde privado cláusulas
limitativas de riscos adicionais relacionados com o objeto da contratação, de modo a
responder pelos riscos somente na extensão contratada. Essas cláusulas
meramente limitativas de riscos extensivos ou adicionais relacionados com o objeto
do contrato não se confundem, porém, com cláusulas que visam afastar a
responsabilidade da seguradora pelo próprio objeto do núcleo da contratação, as
quais são abusivas.
As seguradoras assumem o risco de cobrir o tratamento da
moléstia que acometem seus segurados. No entanto, por meio de cláusula limitativa
e abusiva, reduz os efeitos jurídicos dessa cobertura, ao estabelecer um valor
máximo para as despesas hospitalares, tornando, assim, inócuo o próprio objeto do
contrato.
Essa discussão não é meramente limitativa de extensão de
risco, mas abusiva, porque excludente da própria essência do risco assumido,
devendo ser proibida em todo e qualquer contrato.
Diante do exposto, peço o apoio dos nobres parlamentares
desta Casa para a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 29 de fevereiro de 2012.

Deputado AMAURI TEIXEIRA
(PT/BA)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.346, DE 2012
(Da Sra. Erika Kokay)
Acrescenta o art. 135-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-3088/2004.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º. Esta lei acrescenta o art. 135-A ao Decreto-lei n.º
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a fim de tipificar a recusa ou
protelação de atendimento médico.
Art. 2.º. Fica acrescido o art. 135-A ao Decreto-lei n.º 2.848, de
7 de dezembro de 1940, com a seguinte redação:
“Art. 135-A. Recusar ou protelar atendimento médico-hospitalar
em qualquer estabelecimento de saúde:
Pena – reclusão, de três a cinco anos.
§1.º A pena é aumentada pela metade se da recusa ou
protelação resulta lesão corporal grave.
§2.º A pena é aumentada em dois terços se da recusa ou
protelação resulta morte.”
Art. 3.º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
São frequentes e chocantes os casos de falta de atendimento
médico divulgados pela mídia em estabelecimentos de saúde públicos e privados.
O descaso com a saúde tornou-se uma epidemia de
consequências funestas para a sociedade, desamparada e refém de um sistema de
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saúde falido, que, entretanto, consome uma parte considerável do orçamento
familiar.
A saúde é um direito de todos e dever do Estado, é o que
proclama a Constituição Federal de 1988. Entretanto, esse texto é apenas uma
utopia constitucional, que nunca chegou a ser efetivada no Brasil.
O que se vê são pessoas morrendo nas filas e nos corredores
de hospitais, pacientes jogados em macas ou mesmo pelo chão sem qualquer
atendimento.
A situação é aterrorizante e as autoridades parecem não se
importar com esse caos em que se transformou a rede hospitalar no Brasil inteiro.
A situação dos hospitais e clínicas particulares não é diferente.
Até mesmo pacientes com recursos financeiros para pagar um plano caro de saúde
não escapam dessa triste realidade.
Empresas de planos de saúde exploram comercialmente essa
atividade com grandes lucros, enquanto os clientes não recebem o tratamento
adequado e prometido na formalização do contrato.
A saúde tornou-se um lucrativo comércio e os hospitais
particulares atendem aos pacientes como se fossem consumidores em um
supermercado.
Somente após a realização do pagamento e a checagem da
idoneidade do cheque ou do cartão de crédito, o consumidor tem o direito de retirar
sua mercadoria, ou seja, receber o atendimento necessário à saúde e à integridade
física.
Em alguns hospitais particulares, quem não tem plano de
saúde precisa assinar um contrato prévio, comprometendo-se a pagar por qualquer
intervenção cirúrgica ou tratamento que o médico julgar necessário.
Isso abre uma porta para a exploração e para a realização de
tratamentos desnecessários, uma vez que, mesmo antes da consulta médica e de
qualquer diagnóstico, o paciente já é obrigado, ainda na recepção, a se
comprometer com o pagamento de intervenções cirúrgicas e outros tratamentos.
Mesmo se submetendo a toda essa humilhação, o paciente
não tem a garantia de um atendimento adequado e de qualidade e muitos acabam
morrendo após terem consumido todo o seu patrimônio em despesas médicohospitalares.
Exemplo disso foi o recente caso do servidor Duvanier Ribeiro
que faleceu em virtude da recusa de atendimento médico por hospital particular.
A fim de conter esses abusos, proponho a criação de um tipo
penal específico para a recusa e protelação do atendimento em qualquer
estabelecimento de saúde, punindo-se adequadamente os criminosos que
sacrificam milhares de vidas anualmente, por descaso, ganância ou incompetência.
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A saúde deve ser, de fato, e não apenas no papel, um direito
de todos e um dever do Estado brasileiro.
Sala das Sessões, em 6 de março de 2012.
Deputada ERIKA KOKAY
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAUDE
.......................................................................................................................................................
Omissão de socorro
Art. 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal,
a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em
grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:
Pena - detenção de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.
Maus tratos
Art. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda
ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§2º Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
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§3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor
de catorze anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.069, de 13/7/1990)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 3.675, DE 2012
(Do Senado Federal)
PLS nº 474/2011
Ofício (SF) nº 499/2012
Acrescenta art. 1º-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para
estabelecer princípios a serem observados na atenção à saúde prestada
no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º-A. A atenção à saúde prestada no âmbito dos planos privados de
assistência à saúde obedecerá aos seguintes princípios:
I – integralidade das ações, respeitada a segmentação contratada;
II – atenção multiprofissional;
III – incorporação de ações de promoção da saúde e de prevenção de
riscos e de doenças;
IV – uso da epidemiologia para o monitoramento da qualidade das ações
e para a gestão em saúde;
V – respeito à autonomia e à integridade física e moral das pessoas
assistidas;
VI – garantia do direito das pessoas assistidas à informação sobre sua
saúde;
VII – adoção de medidas e práticas que evitem a estigmatização das
pessoas assistidas;
VIII – estímulo a práticas assistenciais alternativas à institucionalização
na atenção aos transtornos mentais;
IX – estímulo ao parto normal.
Parágrafo único. Os princípios estabelecidos no caput deverão ser
observados em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando-se
as segmentações contratadas, visando à promoção da saúde, à prevenção de
riscos e doenças, ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à
reabilitação.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Senado Federal, em 10 de abril de 2012.

Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos ou seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade.
§ 1º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:
I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer pessoa
jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua constituição, que ofereça
tais planos mediante contraprestações pecuniárias, com atendimento em serviços próprios ou
de terceiros;
II - operadoras de seguros privados da assistência à saúde: as pessoas jurídicas
constituídas e reguladas em conformidade com a legislação específica para a atividade de
comercialização de seguros e que garantam a cobertura de riscos de assistência à saúde,
mediante livre escolha pelo segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de
despesas, exclusivamente.
§ 2º. Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.
§ 3º. A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.
§ 4º. As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento de capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos e seguros privados de
assistência à saúde.
§ 5º. É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de
assistência à saúde."
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

809

PROJETO DE LEI N.º 3.949, DE 2012
(Do Sr. Edmar Arruda)
Altera o texto da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde, para dispor sobre
os serviços assistenciais vinculados a sindicatos.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4075/2004.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“§ 5º Não se aplica o disposto no “caput” aos serviços sociais e
assistenciais direcionados à saúde do trabalhador, vinculados a
sindicatos ou por eles mantidos, desde que atendidas as
seguintes condições:
a) ser a prestação dos serviços prevista na convenção coletiva
de trabalho do setor, não podendo ter fins lucrativos, com
aplicação de todas as contribuições patronais arrecadadas
exclusivamente no atendimento à saúde dos usuários;
b) ser a administração dos serviços exercida por uma diretoria
não remunerada e composta integralmente por membros do
sindicato mantenedor;
c) ser a prestação dos serviços realizada somente nas
instalações da entidade, e por profissionais diretamente
contratados;
d) que o serviço social comprove o vínculo empregatício do
seu usuário com alguma empresa do setor de atividade
econômica sob sujeição da convenção coletiva de trabalho
do sindicato vinculado ou mantenedor.” (NR)
Art. 2º Poderão ser contratados serviços terceirizados para
realização de exames complementares ou de apoio diagnóstico, desde que
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exclusivamente para atender às demandas dos profissionais citados na alínea “c” do
art. 1º.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O país vem envidando esforços e aplicando recursos na
construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Apesar dos inegáveis avanços, o
setor de saúde suplementar ainda é indispensável, respondendo por uma importante
parcela da atenção à saúde.
Uma modalidade de prestação de assistência à saúde, bem
como de serviços sociais, que tem tomado vulto nos últimos anos é a realizada por
sindicatos, patronais ou de trabalhadores, que contratam diretamente profissionais
para atender aos sindicalizados e seus dependentes.
Estes serviços, abrangendo, conforme o caso, assistência
médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e de assistência social, além de
outras ligadas à saúde, são integralmente financiados pelos empregadores e
desempenham um importante papel social e sanitário. Sem fins lucrativos, atendem
a uma importante parcela da população que por si só não teria como custear tais
serviços, e em última análise reduzem a pressão sobre o SUS e seus recursos.
Os planos de saúde e assemelhados são regulados pela Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que entre outras coisas obriga as operadoras de
planos e seguros a registrarem-se junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e a manter carteiras abrangentes de serviços. Eis que os serviços sociais dos
sindicatos, caso fossem obrigados a cumprir todas as disposições da Lei n.º
9.656/98, estariam fadados à extinção, visto serem pequenas entidades, com
recursos limitados e oferecendo serviços básicos a seus usuários.
Até o momento os serviços sociais vêm sendo dispensados de
registro, por haver um entendimento correto de que não se equiparam a operadoras
de planos ou seguros de saúde. No entanto, tal situação não tem garantia sob o
ponto de vista jurídico, por não haver disposição legal a respeito.
O presente projeto de lei é uma iniciativa para resolver tal
situação e conferir segurança jurídica àquelas entidades. As disposições que
acresce à Lei nº 9.656/1998 dão fundamento legal à dispensa de registro junto à
ANS, no entanto, vinculando-a a critérios claros e definidos, impedindo por exemplo
a ação de má fé por empresas com fins lucrativos.
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Peço portanto a meus nobres pares o apoiamento e os votos
necessários para aprovar esta proposição, de cujo mérito estou mais do que
convicto.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 2012.
Deputado EDMAR ARRUDA
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
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b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.036, DE 2012
(Da Sra. Nilda Gondim)
Obriga as operadoras de planos privados de assistência à saúde a
disponibilizar individualmente aos segurados informações sobre o
descredenciamento de hospitais, clínicas e médicos e atualização dos
dados de sua rede assistencial em tempo real.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-1677/2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras
de planos privados de assistência à saúde disponibilizar individualmente aos
segurados informações sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas e médicos
e atualização dos dados de sua rede assistencial em tempo real.
Art. 2º. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde devem informar individualmente aos seus segurados sobre o
descredenciamento de hospitais, clínicas e médicos.
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Parágrafo único. O prazo para a comunicação do
descredenciamento ao segurado deve ocorrer no máximo em até trinta dias da
efetivação do ato.
Art. 3º. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde devem em tempo real disponibilizar nos seus portais corporativos na Internet
informações atualizadas de sua rede assistencial credenciada.
Art. 4º. As operadoras de planos privados de assistência à
saúde responderão pelos danos e ônus que poderão suceder ao segurado, caso
este contate hospital, clínica ou médico para atendimento e no prazo estabelecido
nesta lei, este não tenha sido comunicado sobre o descredenciamento de que trata o
art. 2º.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da
data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Trata a presente proposição de tema bastante corriqueiro que
afeta diretamente muitos consumidores detentores de planos de saúde privados.
Merece o nosso cuidado especial os casos de segurados
desse seguimento da rede privada de saúde que muitas vezes são surpreendidos
nos guichês de atendimento de hospitais e/ou de clínicas onde são comunicados
sobre o descredenciamento dos seus planos de saúde naqueles estabelecimentos.
Tal situação é constrangedora para os usuários desse sistema
de saúde, que em meio ao desconhecimento dos referidos descredenciamentos
acabam gastando tempo à procura dos que atendam aos seus planos de saúde. Em
especial destacamos que alguns consumidores podem, nessa busca desenfreada,
correr risco de vida ou ainda, em virtude da demora ou busca por atendimento ter a
situação de saúde agravada em razão de perda de tempo à procura dos
credenciados.
Isso porque nem todas as situações podem ser incluídas no rol
dos denominados atendimentos emergenciais. Mesmo nessas ocasiões muitas
redes hospitalares negam-se a atender o segurado cujo plano de saúde encontra-se
suspenso ou descredenciado. Esta é a realidade.
Frise-se que “o número de pessoas vinculadas aos planos de
saúde atingiu 46,6 milhões no segundo trimestre de 2011, segundo a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Um crescimento de 7,6. De acordo com o
Ministério da Saúde, o número de hospitais credenciados aos planos privados de
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saúde cresceu 9,7%, entre maio de 2010 e de 2011.”9 Daí ser importante a
comunicação imediata de eventuais descredenciamentos aos usuários.
Registramos por oportuno que nessa mesma esteira,
recentemente a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos do
REsp 1.144.840/SP(2009/0184212-1), por unanimidade, deu provimento ao recurso
especial interposto pela família de um paciente cardíaco que, ao buscar atendimento
de emergência, foi surpreendido pela informação de que o hospital não era mais
conveniado. Saliente-se que a operadora havia descredenciado o hospital sem aviso
prévio individualizado ao segurado.
No caso recorrente (REsp 1.144.840/SP), o doente e sua família
foram obrigados a arcar com todas as despesas de internação, que superaram R$
14 mil, e infelizmente o paciente veio falecer quatro dias depois. Embasada nas
alegações apresentadas no recurso especial a Turma restabeleceu a decisão de
primeira instância e condenou a empresa a indenizar a esposa e a filha do paciente.
Vale destacar que o artigo 3º do presente projeto de lei está
escudado na Resolução Normativa nº 285/2011, da ANS que atenta às questões de
credenciamento e descredenciamento de prestadores de serviços de saúde por
parte das operadoras, editou tal ato obrigando-as a disponibilizar em suas páginas
corporativas na Internet, em tempo real, os dados de suas redes
assistenciais(hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde.
Frise-se que embora as operadoras de planos de saúde
privados tenham liberdade para alterar as suas redes credenciadas, por outro lado,
estas devem manter seus associados devidamente atualizados e informados sobre
eventuais mudanças. Comunicação esta, imprescindível, para os que pagam pelos
planos de saúde. Especialmente no tocante às novidades nas áreas de coberturas
e/ou credenciados ou descredenciamentos. Sendo este último o motivo principal da
apresentação da presente proposição.
Considerando por fim, que a saúde no Brasil ainda é um
grande desafio a ser vencido e que a busca por atendimento na rede de saúde
privada tem sido uma válvula de escape para quase 50 milhões de brasileiros, que
merecem das operadoras desse seguimento, maior transparência no que tange as
suas coberturas, credenciados ou descredenciamentos, espero poder contar com o
apoio dos ilustres Pares para a aprovação desta propositura.
Sala das Sessões, em 06 de junho de 2012.
Deputada NILDA GONDIM
9

http://www.iesssaladeimprensa.institucional.ws/index.php?option=com_content&view=article&id=142:
o-avanco-dos-planos-de-saude&catid=29:the-cms&Itemid=44
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

MINISTÉRIO DA SAÚDE
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 285, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2011
Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação
das redes assistenciais das operadoras de
planos privados de assistência à saúde nos seus
Portais Corporativos na Internet; e altera a
Resolução Normativa - RN Nº 190, de 30 de
abril de 2009 e a RN Nº 124, de 30 de março
de 2006, que dispõem, respectivamente, sobre
a criação obrigatória do Portal Corporativo na
Internet pelas operadoras de planos privados
de assistência à saúde e sobre a aplicação de
penalidades para as infrações no setor da saúde
suplementar.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em
vista do que dispõem os incisos V, XV, XXIV, XXV, XXXII, XXXVII do art. 4º e o inciso II
do art. 10, todos da Lei Nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; o art. 35-G da Lei Nº 9.656, de 3
de junho de 1998, combinado com o inciso IV do art. 4º e inciso III do art. 6º da Lei Nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990; o inciso II do art. 5º da RN Nº 190, de 30 de abril de 2009; a
alínea "a" do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa - RN Nº 197, de 16 de julho de
2009, em reunião realizada em 20 de dezembro de 2011, adotou a seguinte Resolução
Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
CAPÍTULO I
DO OBJETO
Art. 1º A presente Resolução Normativa dispõe sobre a obrigatoriedade de
divulgação das redes assistenciais das operadoras de planos privados de assistência à saúde
nos seus Portais Corporativos na Internet; e altera a Resolução Normativa - RN Nº 190, de 30
de abril de 2009, e a RN Nº 124, de 30 de março de 2006, que dispõem, respectivamente,
sobre a criação obrigatória do Portal Corporativo na Internet pelas operadoras de planos
privados de assistência à saúde e sobre a aplicação de penalidades para as infrações no setor
da saúde suplementar.
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CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º Todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão
disponibilizar nos seus Portais Corporativos na Internet informações sobre sua rede
assistencial, observando os seguintes requisitos mínimos:
I - a rede assistencial deverá ser exibida por plano de saúde, apresentando:
a) o nome comercial do plano de saúde;
b) seu Nº de registro na ANS ou seu código de identificação no Sistema de
Cadastro de Planos comercializados anteriormente à data de vigência da Lei Nº 9.656, de
1998 (SCPA);
c) sua classificação para fins de comercialização, na forma do artigo 2º, da RN Nº
195, de 2009; e
d)sua situação junto à ANS na forma do artigo 12 da RN Nº 85, de 2004.
II - cada prestador de serviços de saúde que compõe a rede assistencial deverá ser
exibido com os seguintes dados:
a) tipo de estabelecimento;
b) nome fantasia do estabelecimento, se houver, além da razão social e do CNPJ
do estabelecimento, caso se trate de pessoa jurídica;
c) nome do profissional, caso se trate de pessoa natural, com o número de registro
no respectivo Conselho Profissional;
d) especialidade(s) ou serviço(s) contratado(s), de acordo com o contrato firmado
junto à operadora de planos privados de assistência à saúde, nos moldes das Resoluções
Normativas - RN Nº 42, de 4 de julho de 2003; RN Nº 54, de 28 de novembro de 2003, e RN
Nº 71, de 17 de março de 2004;
e) endereço, contendo:
1. unidade da Federação;
2. município;
3. bairro;
4. logradouro;
5. número; e
6. código de Endereçamento Postal - CEP.
f).outras formas de contato:
1. ddd e telefones; e
2. sítio eletrônico da Internet, caso exista.
g) o nome comercial e o registro junto à ANS dos planos de saúde que garantem
seu atendimento.
§ 1º A consulta da rede assistencial a partir do Portal Corporativo da operadora de
planos privados de assistência à saúde na Internet deve permitir, de forma combinada e/ou
isolada, a pesquisa de todos os dados dos prestadores de serviços de saúde previstos no inciso
II deste artigo.
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§ 2º As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão manter
atualizados em tempo real os dados de sua rede assistencial, sem prejuízo da garantia dos
direitos contratuais dos beneficiários.
§ 3º É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde condicionar
o acesso às informações de sua rede assistencial somente aos seus beneficiários.
Art. 3º As operadoras de planos privados de assistência à saúde com número igual
ou superior a 20.000 (vinte mil) e inferior a 100.000 (cem mil) beneficiários, deverão oferecer
a opção de visualização de sua rede assistencial por meio de mapas que indiquem a
localização geográfica individualizada dos prestadores de serviços de saúde (mapeamento
gráfico).
Art. 4º As operadoras de planos privados de assistência à saúde com número igual
ou superior a 100.000 (cem mil) beneficiários, deverão oferecer a opção de visualização de
sua rede assistencial por meio de imagens ou mapas que indiquem a localização espacial
geográfica individualizada dos prestadores de serviços de saúde (mapeamento gráfico
dinâmico).
Art. 5º A visualização de que trata os arts. 3º e 4º desta RN deve refletir o
resultado da pesquisa dos prestadores de serviços de saúde consoante os dados previstos no
inciso II do art. 2º.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Resolução Normativa ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 74 da RN Nº 124, de 30 de março de 2006.
Art. 7º O art. 2º, o inciso I do art. 4º, o nome da subseção II da seção I do Capítulo II e o caput
e inciso II do art. 5º, todos da Resolução Normativa - RN Nº 190, de 30 de abril de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º As operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão
disponibilizar na Internet um portal corporativo destinado ao público em
geral, especialmente aos seus beneficiários, e para o seus prestadores de
serviço de saúde, disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por
semana." (NR)
"Art. 4º ......................................................................................................
I - para o público em geral, especialmente aos seus beneficiários; e
..........................................................................................................."(NR)
"CAPÍTULO II
....................................................................................................................
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Subseção II
Da Área do Portal Corporativo na Internet Destinada ao Público em Geral,
Especialmente aos Beneficiários da Operadora de Plano Privado de
Assistência à Saúde" (NR)
"Art. 5º O portal corporativo na Internet operadora de planos privados de
assistência à saúde em sua área destinada ao público em geral,
especialmente aos seus beneficiários deverá disponibilizar as seguintes
informações:
..................................................................................................................
II - a relação da rede credenciada pela operadora de planos privados de
assistência à saúde, de forma atualizada, conforme as regras estabelecidas
pela RN Nº 285, de 23 de dezembro de 2011.
.........................................................................................................."(NR)
Art. 8º O parágrafo único do art. 44 da RN Nº 124, de 30 de março de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 44.......................................................................................................
Parágrafo único. Aplica-se este artigo também na hipótese de
descumprimento dos arts. 2º; art. 4º, caput e parágrafo único; e art. 12 da
Resolução Normativa Nº 190, de 30 de abril de 2009." (NR)
Art. 9º Revogam-se as alíneas "a" a "e" do inciso II do art. 5º da RN Nº 190, de 30
de abril de 2009.
Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor em:
I - 180 (cento e oitenta) dias após a data da publicação desta RN para as
operadoras de planos privados de assistência à saúde com número igual ou superior a 100.000
(cem mil) beneficiários; e
II - 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a data da publicação desta RN
para as operadoras de planos privados de assistência à saúde com número inferior a 100.000
(cem mil) beneficiários.
Art. 11 Durante os períodos de vacância previstos no artigo 10 desta Resolução
Normativa, os dados apresentados nos sítios das operadoras de planos privados de assistência
à saúde na internet poderão não refletir as informações constantes no sistema de registro de
produtos.
MAURICIO CESCHIN
Diretor-Presidente
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PROJETO DE LEI N.º 4.077, DE 2012
(Do Sr. Giroto)
Acrescenta o art. 12-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-394/2011.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 12-A:
“Art. 12-A. As operadoras de que tratam os incisos I e II do §
1º do art. 1º desta Lei, sempre que, por qualquer motivo,
negarem cobertura a algum beneficiário, são obrigadas a
fornecer documento em que informem detalhadamente e em
linguagem acessível a razão pela qual se deu tal negativa.
Parágrafo único. O documento a que alude o caput deve ser
encaminhado ao domicílio informado pelo beneficiário.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As normas que regulam o Sistema de Saúde Suplementar
demandam permanente atualização em face da prática concreta de prestação desse
serviço. Assim é que muitos usuários de planos de saúde reportam aos PROCONs e
à própria ANS queixas de que tiveram a cobertura de procedimentos negada por sua
operadora e não receberam informações ou as receberam de forma insatisfatória
sobre o porquê de tal negativa.
Ora, o usuário é parte fraca dessa relação. Se um profissional
de saúde recomenda um procedimento e a operadora se recusa a cobri-lo, seja por
razões de ordem técnica, seja por questões de fundo contratual, é fundamental que
o cidadão em questão seja informado corretamente e de forma clara e precisa dos
motivos que levaram ao não cumprimento da cobertura pretendida.
No mais das vezes as alegações são incompreensíveis e têm
como único objetivo protelar a realização de atos complexos e dispendiosos, mas
que podem significar a perda de um tempo precioso para a recuperação ou
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manutenção da saúde do indivíduo. O fornecimento de um documento claro e
objetivo, com as razões que levaram à negativa de cobertura, torna-se, desse modo,
imprescindível para que o usuário não apenas possa compreender os motivos, mas
que possa também recorrer dessa recusa nos fóruns adequados.
Isto posto, esperamos contar com o endosso do Congresso
Nacional para aprovação desta matéria que, indubitavelmente, representará
aperfeiçoamento de grande relevância da legislação que rege o sistema suplementar
de saúde no País.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 2012 .

Deputado GIROTO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.............................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
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d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.201, DE 2012
(Do Sr. Eduardo da Fonte)
Altera a Lei nº 9.656, de 1998, Lei dos Planos de Saúde, para prever
que nos contratos coletivos o reajuste dependerá de prévia autorização
da ANS e que a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato só
ocorra em caso de fraude ou não-pagamento da mensalidade por
período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses
de vigência do contrato, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.

O Congresso Nacional DECRETA:
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Art. 1º. O inciso II e o caput do parágrafo único do art. 13,
o inciso III do caput do art. 35-E e o § 2º do mesmo artigo, todos da Lei
nº 9.656, de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. (...)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados

individualmente

ou

coletivamente,

terão

vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I – (...);
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
individual, familiar ou coletivo, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de
vigência

do

contrato,

desde

que

o

consumidor

seja

comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de
inadimplência;
..........................................................................
Art. 35-E. (...):
I – (...);
II – (...);
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral
do

contrato

individual,

familiar

ou

coletivo

de

produtos por parte da operadora, salvo o disposto no
inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
..........................................................................
§ 2o Nos contratos individuais, familiares e coletivos
de

produtos,

celebração,

a

independentemente
aplicação

contraprestações

de

pecuniárias

cláusula

de

dependerá

aprovação da ANS.” (NR)
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da

data

de

sua

reajuste

das

de

prévia

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano
seguinte ao de sua sanção.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO

Estudos efetuados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) indicam que os planos de saúde, em sua maioria, são
coletivos. No caso dos planos novos, vendidos a partir de 1999, só 25%
são individuais ou familiares. Boa parte das grandes operadoras pararam
de vender planos individuais nos últimos anos.
As operadoras passaram a oferecer “falsos planos coletivos”,
em razão de três fatores principais:
1º) A omissão da ANS em relação aos planos coletivos
permite que predomine na relação com os usuários/consumidores o
contrato entre a operadora e o empregador/associação/sindicato, em
detrimento da lei.
2º)

Os

reajustes

anuais

dos

contratos

coletivos

não

precisam de autorização prévia da ANS.
3º) A legislação não proíbe explicitamente o cancelamento
de contrato, diferentemente da regra clara existente para os contratos
individuais/familiares. Por conta disso a ANS se omite quando há rescisão
unilateral de contrato por parte das operadoras.
Em razão disso, estou propondo que os reajustes dos planos
coletivos passem também a serem aprovados previamente pela ANS e que
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato coletivo seja vedada,
salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior
a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência
do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Sala das Sessões, em 11 de julho de 2012.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

826

Deputado EDUARDO DA FONTE
(PP/PE)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.............................................................................................................................................
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais
de sessenta anos de idade, estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
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III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por parte da
operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou
em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por
mudança de faixa etária com idade inicial em 60 (sessenta anos) ou mais, deverão ser
adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as
seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único
do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á
à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no
início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas
etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a
demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de
reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por
faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica,
para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste
artigo. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.402, DE 2012
(Do Sr. Zoinho)
Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para
assegurar direitos dos dependentes maiores de 21 anos e menores de
24 anos, matriculados em curso regular reconhecido pelo MEC.
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DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescenta o inciso VIII ao art. 12 da Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, com a seguinte redação:
“Art. 12.................................................................................
.............................................................................................
VIII - ficam assegurados os direitos dos dependentes maiores
de 21 anos e menores de 24 anos, matriculados em curso regular reconhecido pelo
MEC”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
As regras legais e infralegais que regulamentam o campo da
saúde complementar, no Brasil, evoluíram consideravelmente nas últimas décadas.
Fruto da mobilização da sociedade e da sensibilidade do
Judiciário e deste Congresso Nacional, os milhões e milhões de usuários de planos
de saúde, neste momento, encontram-se bem mais protegidos do que no final do
último século. Todavia as operadoras de planos de saúde parecem sempre
encontrar algum mecanismo para dificultar a vida do consumidor e de ampliar suas
já enormes vantagens e sua capacidade em auferir lucros.
Dessa forma, encontramo-nos diante de uma corrida sem fim
entre as tentativas das operadoras de identificar mecanismos que restrinjam os
direitos dos usuários e o processo de regulamentação de suas práticas.
Identificamos,
ao
longo
desses
anos,
inúmeros
aperfeiçoamentos na Lei, conhecida como a Lei dos Planos de Saúde. Ademais,
estão sempre em tramitação, nesta Casa, dezenas de proposições, procurando
impor limites e regras que estabeleçam um maior equilíbrio nas relações contratuais
entre usuários de planos de saúde e operadoras.
Nessa mesma linha e com o mesmo propósito, consideramos
indispensável regular definitivamente quais as condições para que um dependente
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com idade entre 21 até 24 anos possa ter assegurado seus direitos junto aos planos
de saúde.
Esta matéria encontra-se praticamente em esfera contratual,
não havendo qualquer dispositivo específico para discipliná-la. Em geral, os
contratos utilizam como referência o disposto nas regras da receita federal, para fins
de imposto de renda, que vincula a manutenção da dependência ao fato de o
dependente ser estudante.
Todavia, cada plano interpreta o conceito de estudante a sua
maneira. Alguns são mais abrangentes outros mais restritivos, como, por exemplo,
aqueles que exigem que seja estudante de graduação, desconsiderando os de pósgraduação.
Como bem se sabe, a grande concorrência por empregos
qualificados tem exigido um grau cada vez maior de aperfeiçoamento profissional. O
mestrado passou a ser condição mínima nestes processos, sendo comum a
exigência de doutorado e outros cursos mais avançados.
Assim, nesta faixa etária, entre 21 a 24 anos, é muito frequente
os filhos ainda estarem na dependência dos pais, preparando-se para enfrentar o
mercado de trabalho.
Além disso, um grande número de jovens, especialmente os de
baixa renda, tem maior dificuldade de entrar em uma universidade, estando muitas
vezes, nesta faixa etária, frequentando um curso técnico e, portanto, em regra,
encontram-se na dependência econômica dos pais.
Portanto, entende-se ser fundamental proteger os jovens na
faixa etária referida, enquanto estiverem matriculados em qualquer curso
reconhecido pelo MEC.
Como cada plano trata esta questão de maneira própria, e para
que futuramente não venham excluir os dependentes maiores de 21 anos e menores
de 24, consideramos indispensável disciplinar a matéria por lei.
Dessa forma, apresenta-se esta proposição, que assegura o
direito de ser dependente até 24 anos, junto aos planos de saúde, desde que esteja
matriculado em curso reconhecido pelo MEC. Alcançam-se, assim, tanto os cursos
técnicos, de graduação e de pós-graduação.
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Diante do exposto, conclamamos os ilustres pares a apoiarem
este Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 05 de setembro de 2012.

Deputado ZOINHO
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas
e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
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dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.726, DE 2012
(Do Sr. Eleuses Paiva)
Suprime inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
institui o plano-referência de assistência à saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5730/2009.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo suprimir o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, que institui o plano-referência de assistência à saúde.
Art. 2º Fica suprimido o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A proposição apresentada visa suprimir o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656,
de 03 de Junho de 1998, assumindo o entendimento de que os planos de saúde
devem cobrir a inseminação artificial, pois são procedimentos referentes ao
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planejamento familiar, garantindo aos usuários a certeza de que não encontrarão
dificuldades, atualmente impostas pelas operadoras.
A reprodução humana assistida consiste na intervenção médica no processo
de procriação por meio de técnicas que têm a função de auxiliar na resolução dos
problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação quando
outras medidas terapêuticas tenham sido ineficazes. Assim, esta nova técnica surgiu
como uma forma de possibilitar àqueles que desejam realizar o sonho de serem
pais.
Ressalto que o projeto tem o mérito de incluir o planejamento familiar na
gama dos procedimentos cobertos pelos planos de saúde, garantindo aos
asseguradas o acesso a métodos de viabilizar a constituição plena da família.
Mediante os argumentos expostos, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2012

Deputado ELEUSES PAIVA
PSD/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.............................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 4.990, DE 2013
(Do Sr. Major Fábio)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-6125/2005.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O item “f”, do inciso II, art. 12, da Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 .........................................................
II - ................................................................
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito e maiores de 60 anos;”
Art. 2º O art. 12, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 12 ........................................................
§ 3º As despesas de acompanhantes referidas no item “f”,
do inciso II deste artigo incluem obrigatoriamente a
cobertura de alimentação.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Uma falha gritante da Lei dos Planos de Saúde é a que se
refere ao direito aos acompanhantes por parte dos maiores de sessenta anos.
De fato, aquela norma só contempla com tal direito aos
menores de dezoito anos.
O Estatuto do Idoso prevê o direito à presença de
acompanhante, mas, redigido em linguagem dúbia, dá margem a
interpretação de que tal direito seria circunscrito aos estabelecimentos
hospitalares do Sistema Único de Saúde.
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Essa brecha interpretativa tem possibilitado a que
operadoras de planos de saúde pretendam se eximir de tais despesas
absolutamente essenciais, pois não é admissível que se aceite a presença de
acompanhante, mas que não se forneça os meios necessários para que tal
acompanhamento se efetive.
Observe-se que os idosos demandam em sua maioria a
presença de um ente querido em suas estadias hospitalares, pois muitos não
conseguem ou têm vergonha de expressar suas demandas ou de solicitar
serviços de médicos ou de enfermagem tempestivamente.
Admitir a presença de acompanhantes, entretanto,
implica em condições dignas para o exercício dessa importante missão,
incluindo o fornecimento de alimentação.
Nossa intenção, portanto, é tornar efetivo esse direito
imprescindível ao bem-estar e à manutenção da saúde de nossos idosos
num ambiente que lhes parece muitas vezes hostil e agressivo.
A presença de familiares ou de pessoas conhecidas e
dedicadas à nobre tarefa de acompanhar os idosos requer, assim, a
aprovação de medida dessa natureza.
Nesse sentido esperamos que nossa iniciativa mereça o
apoio incondicional de nossos ilustres Pares e que possa dar mais conforto e
amparo aos idosos, que tanto já contribuíram para o nosso País e nossas
famílias.
Sala das Sessões, em 20 de fevereiro de 2013

Deputado MAJOR FÁBIO
DEM/PB
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
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c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.152, DE 2013
(Do Sr. Major Fábio)
Acresce parágrafo ao art. 277 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
para estabelecer obrigatoriedade de comunicação aos usuários de
planos e seguros de saúde sobre descredenciamento de instituições e
profissionais.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 4036/2012.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art, 277 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art.17 ......................................................
...............................................................
§ 5º As operadoras deverão comunicar imediata e
individualmente aos usuários sobre descredenciamento de
instituições ou profissionais de saúde no município em que
residem.”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor trinta dias após sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A lei que regula os planos e seguros de saúde no Brasil
data de 1998, e a lei que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), encarregada de regular o setor, de 2000. Apesar da constante
atividade daquela agência, é quase inevitável que um mercado em constante
expansão e que já supera os quarenta milhões de usuários apresente
problemas. De fato, as operadoras de planos de saúde costumam figurar no
topo das listas de queixas de consumidores.
Um dos problemas mais frequentes é o de pacientes que
se veem, súbita e inadvertidamente, impedidos de continuar seu tratamento,
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devido ao descredenciamento da instituição ou do profissional sob cujos
cuidados o mesmo ocorria. Tais situações são incômodas, mas o incômodo é
de menor importância diante das consequências da descontinuidade do
tratamento.
Credenciamentos são contratos e por isso devem
obedecer à vontade de ambas as partes. É inevitável que profissionais e
instituições interrompam a prestação de serviços a determinada operadora,
se assim decidirem.
Nos dias de hoje, porém, com numerosos meios de
comunicação disponíveis, vários deles a custo desprezível, não há razão para
que os pacientes, pelo menos aqueles que residem no mesmo município do
prestador de serviço em processo de descredenciamento, não sejam
comunicados tempestivamente.
Entendo que a medida é, ademais, de grande interesse
das próprias operadoras. O paciente, comunicado de antemão, poderá
procurar o profissional ou instituição e requerer um relatório atualizado
sobre o tratamento, o que permitirá evitar todo um novo processo de
diagnóstico e novos exames dispendiosos.
Assim sendo, submeto este projeto de lei aos meus pares,
certo de seu apoio e votos.
Sala das Sessões, em 14 de março de 2013

Deputado MAJOR FÁBIO
DEM/PB
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.............................................................................................................................................
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Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.715, DE 2013
(Do Sr. Reguffe)
Altera o parágrafo único do art. 13 e § 2º do art. 35-E, ambos da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde, para assegurar que os planos de
saúde coletivos ou empresariais com até 100 (cem) beneficiários
tenham o mesmo tratamento legal que os planos de saúde individuais.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O Parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei tem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de
vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da
renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente ou em planos empresariais ou coletivos de até cem
beneficiários, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
....................................................................................................................”

Art. 2º O § 2º do art. 35-E da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 35 – E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
§ 2º. Nos contratos individuais e nos contratos empresariais ou coletivos
com até cem beneficiários, de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art.
1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de
cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia
aprovação da ANS.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O presente Projeto de Lei propõe alterações à Lei nº 9.656, de 03 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
assegurar que as empresas operadoras de planos de assistência à saúde forneçam
planos de saúde empresariais ou coletivos de até cem (100) beneficiários, com as
regras idênticas aos planos de saúde individuais.

Percebe-se atualmente que as empresas que operam planos de saúde evitam
fornecer no mercado, planos de saúde individuais. Isso porque as empresas, ao
oferecer a um grupo de 04 ou 05 pessoas, um plano de saúde coletivo ou
empresarial, tentam burlar a fiscalização e o controle da ANS sobre esses contratos.
Com isso, esses beneficiários tornam-se praticamente “reféns” das operadoras de
planos de saúde, uma vez que a atuação da ANS, que é o órgão de controle e
fiscalização dos planos de saúde, fica bastante restrita por não se tratar mais de
planos de saúde individuais.

O intuito da proposta em tela, portanto, é garantir medidas protetivas aos
consumidores beneficiários de planos de saúde coletivos de até cem beneficiários,
uma vez que assegura a esses beneficiários terem os mesmos direitos e garantias
daqueles indivíduos que possuem planos de saúde individuais.
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Assim, os beneficiários que adotarem planos de saúde coletivos com até 100
pessoas, poderão usufruir das mesmas garantias daqueles que adotam planos de
saúde individuais, preservando assim sua proteção na relação de consumo, uma vez
que esses planos também serão regulados e fiscalizados pela Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS, principalmente no que diz respeito aos seus reajustes
anuais.

Ora, se os detentores dos planos de saúde coletivos não possuem a
quantidade mínima de beneficiários suficiente para igualar as relações de consumo
com as empresas que os fornecem, nada mais justo que o órgão regulador e
fiscalizador nacional passe também a acompanhar e regular estes contratos, da
mesma forma que já atua nos contratos individuais de assistência à saúde.

Desse modo, o presente Projeto de Lei tende a equilibrar a relação
consumerista, protegendo a parte mais frágil dessa relação, que é o consumidor
beneficiário de planos de saúde empresariais com até 100 beneficiários, sem onerar
de forma injusta ou ilegal as demais partes dessa forma de contratação.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares na
aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 5 de junho de 2013.

Dep. REGUFFE
PDT/DF

LEGISLAÇÃO RELATIVA AO TEMA

LEI Nº 9.656, DE 03 DE JUNHO DE 1998.

Dispõe sobre os planos e seguros
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privados de assistência à saúde.
(...)
Art. 13 Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm
renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a
cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
(...)
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados
anteriormente à data de vigência desta Lei que: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001) (Vigência)
(...)
§ 2º. Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
(...)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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
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específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
......................................................................................................................................................
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
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com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
......................................................................................................................................................
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais
de sessenta anos de idade, estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por parte da
operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou
em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por
mudança de faixa etária com idade inicial em 60 (sessenta anos) ou mais, deverão ser
adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as
seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único
do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á
à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no
início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas
etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a
demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de
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reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por
faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica,
para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste
artigo. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº
8.078, de 1990. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na SUSEP pelas
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei e que forem
encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei, deverão estar acompanhados de parecer
conclusivo daquela Autarquia. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos
consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas,
os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da
operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza
jurídica. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter sigilo
relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em razão do exercício do
encargo, sob pena de incorrer em improbidade administrativa, sem prejuízo das
responsabilidades civis e penais. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de
qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento
firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
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desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas devidamente autorizadas
a operar em tal atividade, conforme estabelecido na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999,
e regulamentações posteriores. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra

PROJETO DE LEI N.º 5.912, DE 2013
(Do Sr. Márcio França)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre os
direitos básicos do consumidor de planos e seguros privados de
assistência à saúde.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para dispor sobre os direitos básicos do consumidor de planos e seguros
privados de assistência à saúde.
Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 2-A:
“Art. 2-A. São direitos básicos do consumidor:
I – o atendimento médico imediato para proteção de sua vida e
saúde;
II – o agendamento de consultas médicas e exames em, no
máximo, 15 dias;
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III – a proteção contra a exclusão de coberturas de exames e
internações;
IV – o acesso às intervenções cirúrgicas mais sofisticadas;
V – a disponibilização de tratamentos mais
prolongados quando indicados para sua recuperação;

caros

e

VI - a informação adequada e clara dos serviços utilizados,
disponibilizados por meio de correspondências, sítios de Internet e
aplicativo gratuito para aparelho celular;
VII - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva,
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas
e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços;
VIII - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
IX – receber em até 3 (três) dias a resposta para realização de
procedimento eletivo;
X – receber, por escrito, fundamentação por escrito em caso
de recusa de cobertura total ou parcial em procedimentos médicos
hospitalares;
XI – receber o credenciamento de, no mínimo, três
contratados, referenciados ou credenciados, por especialidade médica;
Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
O presente projeto de lei cuida de acrescentar artigo à Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998, para dispor sobre os direitos básicos do consumidor de planos e
seguros privados de assistência à saúde.
Conforme o instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a
insatisfação dos usuários de planos de saúde – muitos deles com mensalidades
caras – é frequente. Não é à toa que essas empresas estão sempre entre as líderes
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de reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor. Não bastassem as
barreiras que muitos associados encontram na hora de utilizar seus planos de saúde
(demora na marcação de consultas, exclusão de coberturas de exames e
internações etc), as intervenções cirúrgicas mais sofisticadas (transplantes,
colocação de próteses, cirurgias cardíacas etc) e os tratamentos mais caros e
prolongados (HIV, câncer etc) acabam atendidos pelo SUS.
Mesmo após a Lei dos Planos de Saúde e da criação da ANS, o CDC
continua sendo a principal legislação utilizada pelo Poder Judiciário nos julgamentos
de ações movidas contra os planos de saúde.
Diante deste quadro, apresentamos proposição que certamente vai ao
encontro da incontida ansiedade dos cidadãos pela prestação de melhor serviço
pelas operadoras de plano de saúde.
Nosso

projeto

cria

dispositivo

com

os

direitos

básicos

dos

consumidores dos planos de saúde, disciplinando o agendamento de consultas
médicas e exames, a proteção contra a exclusão de coberturas de exames e
internações,

o

acesso

às

intervenções

cirúrgicas

mais

sofisticadas,

a

disponibilização de tratamentos mais caros e prolongados quando indicados para
sua recuperação, a informação adequada e clara dos serviços utilizados, o
credenciamento mínimo de contratados, entre outros dispositivos importantes.
Temos a certeza de que o caminho para a solução da diminuição das
reclamações no setor de plano de saúde passa pelo reconhecimento e respeito dos
direitos básicos dos consumidores. Neste sentido, encarecemos o necessário apoio
de todos os parlamentares para a célere apreciação desta proposição.
Sala das Sessões, em 09 de julho de 2013.

Deputado MÁRCIO FRANÇA
PSB-SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 5.963, DE 2013
(Do Sr. Rogério Peninha Mendonça)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4076/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 12-A:
“12-A. Inclui-se a cobertura dos custos de exames de saúde
necessários para a habilitação ou renovação da Carteira
Nacional de Habilitação — CNH no plano-referência a que
alude o art. 10, assim como na segmentação prevista no inciso
I, do art. 13.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Quando contrata um plano de saúde o consumidor tem a
sensação de que todas as suas necessidades de saúde estarão cobertas. Ele opta
por pagar e ter como contrapartida atendimento às demandas, quer apresente um
quadro patológico ou não.
Assim, se necessitar de um exame preventivo, como por
exemplo, um atestado para uma prática desportiva qualquer, ou ainda, que ateste
boas condições para assumir um emprego, pode procurar um profissional adequado,
credenciado pelo plano de saúde e obter o aludido atestado.
Se sua necessidade, contudo, for para os exames que os
DETRANs exigem para a habilitação ou renovação da carteira de motorista, não
será atendido, ainda que esses exames estejam consignados na Classificação
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Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde — CID-10.
Assim, conforme alude o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, esses atendimentos
devem ser cobertos pelas operadoras.
Desse modo, apresentamos proposição no sentido de incluir a
cobertura para os exames de saúde necessários à habilitação ou renovação da
carteira de motorista.
Dessa forma, esperamos o apoiamento de nossos Pares no
Congresso Nacional para sua aprovação, de modo a contribuir para o
aperfeiçoamento da legislação e aumento da garantia dos direitos dos cidadãos.
Sala das Sessões, em 16 de julho de 2013 .

Deputado ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.738, de 30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
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a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico
assistente; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
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documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 6.067, DE 2013
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-5715/2013.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida
do seguinte dispositivo:
“Art. 1.......................................................................”
§ 6º Para fins do disposto nesta lei, são equivalentes os
direitos e deveres de pessoas físicas e jurídicas contratantes de planos
privados de assistência à saúde.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei 9656/98, em boa hora, veio trazer segurança e dignidade às
pessoas que se utilizam de planos de saúde.
De fato, até a entrada em vigor da citada norma jurídica, vigorava no
País uma verdadeira lei da selva, em que os usuários se viam à mercê de cláusulas
leoninas absurdas, da inexistência de órgão fiscalizador, de negativas de cobertura
entre outros abusos.
Embora o setor ainda seja um dos campeões de reclamações junto aos
órgãos de defesa do consumidor, a existência de regras e de fiscalização e
regulação em muito tem auxiliado para coibição de violações aos direitos dos
consumidores.
As empresas, entretanto, detectaram lacunas na legislação e criaram
novas formas de tirar vantagem dos incautos e que não possuem conhecimento das
nuances jurídicas.
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Aproveitando-se da faculdade que a lei dá aos contratos ditos coletivos
ou empresariais de terem reajustes baseados em suposta sinistralidade e de serem
rescindidos unilateralmente, as operadoras passaram a atuar mais fortemente nesse
segmento, criando, inclusive, falsos planos coletivos.
O resultado é que hoje operadoras há que se negam a firmar contratos
individuais e apenas e tão-somente no segmento coletivo, utilizando-se de
entidades, sindicatos e até mesmo de ONGs para atrair com prestações iniciais mais
baixas os interessados.
Tal vantagem, porém, logo se volta contra o consumidor, pois os
reajustes praticados são muito maiores que os praticados para os planos individuais
e baseados em sinistralidade calculada para cada grupo ou até mesmo família,
tornando-se muito mais oneroso.
Assim, propomos que a Lei dos Planos de Saúde passe a tratar
pessoas físicas e jurídicas contratantes de planos de saúde como equivalentes,
sujeitando-se, assim, às mesmas regras para reajustamento, rescisão e demais
garantias existentes para os planos individuais.
Evitar-se-á, desse modo, que famílias sejam exploradas ou deixadas à
própria sorte em momentos sempre muito difíceis, como são os de adoecimento de
um ente querido.
Dessa forma, esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres
Pares para aprovação de medida que, com toda a certeza, representará mais
segurança, alento e dignidade a nosso concidadãos.
Sala das Sessões, em 08 de agosto de 2013.
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.436, DE 2013
(Do Sr. Major Fábio)
Obriga as operadoras de Planos ou Seguros de Assistência à Saúde a
buscarem vagas em suas unidades conveniadas, dentro das
especialidades oferecidas em seus contratos, bem como a se
responsabilizarem pela remoção, da sua origem até a unidade portadora
de vaga, dos pacientes, quando impossibilitados de o fazerem por conta
própria e que corram risco de morte.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º As Operadoras de Planos ou Seguros de Assistência à
Saúde ficam obrigadas a buscarem vagas em suas unidades conveniadas, dentro
das especialidades oferecidas em seus contratos, bem como são responsáveis pela
remoção, da sua origem até a unidade portadora de vaga, dos pacientes, quando
impossibilitados de o fazerem por conta própria e que corram risco de morte.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A relação entre usuários de planos de saúde e as operadoras
desses planos é uma das mais desiquilibradas que existe na sociedade brasileira. O
poder destas operadoras sobre os médicos e sobre seus usuários é tamanho que
nem mesmo a rica legislação sobre a matéria, aprovada por este Congresso
Nacional, além das incontáveis normas exaradas pela ANS têm sido capazes de
estabelecer um mínimo de equidade nesta área fundamental para a saúde dos
brasileiros.
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O certo é que os quase 50 milhões de pessoas vinculadas a
algum plano de saúde, mesmo com alguns avanços na legislação em vigor,
continuam a sofrer diariamente com as operadoras de planos de saúde.
Muitas vezes essas empresas sequer cumprem os contratos,
obrigando os usuários a procurarem os órgãos de defesa do consumidor ou a
justiça. O quadro é ainda pior para as situações em que a legislação não é clara ou
existe alguma lacuna, que dá margem às operadoras a sempre reduzirem os
benefícios para os usuários ou deixarem de prestar algum serviço, que deveria ser
de sua responsabilidade.
Uma destas lacunas está no fato de o procedimento de
encontrar leito disponível ser de responsabilidade do segurado no momento que
necessita, mesmo quando sem condições físicas para tanto. As seguradoras não
assumem este papel, deixando muitas vezes os segurados e seus familiares sem
condições para resolver esta questão, seja pela falta de informações claras, seja
pelo pouco discernimento dos que necessitam.
Essa situação é grave, porque, com frequência, a
impossibilidade de se identificar a unidade de saúde que tenha vaga, e em tempo
hábil, pode ser fatal para o paciente de maior risco. A presteza em se solucionar tal
problema é um diferencial entre o sucesso e o insucesso dos procedimentos
médicos.
Não há a menor dúvida que as operadoras, por terem controle
total sobre o quadro de profissionais e unidades de saúde, e em relação às vagas
por especialidades bem como de leitos conveniados, desempenhariam esses
procedimento com maior rapidez, maior segurança e conforto para os segurados.
Essa simples iniciativa, apresentada nesta Proposição, caso
aprovada por esta Casa, tem um grande potencial para salvar vidas e acrescentar
mais um elemento para quebrar o desequilíbrio brutal da relação entre segurados e
seguradoras de planos de saúde.
Pelo exposto e pela relevância da matéria, conclamamos os
ilustres Pares a aprovar este Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2013
Deputado MAJOR FÁBIO
DEM/PB
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PROJETO DE LEI N.º 6.714, DE 2013
(Do Sr. Ivan Valente)
Altera a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Complementar (ANS), para exigir prévia autorização
da Agência Nacional de Saúde no caso de reajustes de planos ou
seguros coletivos de saúde, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À (AO) PL-4201/2012.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei estabelece a exigência de autorização pela
Agência Nacional de Saúde – ANS - para os reajustes de planos ou seguros de
saúde coletivos, por meio de alterações na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
que cria a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).
Art. 2° O inciso XVII do Art. 4° da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro
de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° Compete à ANS:
.........................................................................
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde, de caráter individual,
familiar ou coletivo, designando seu valor teto de acordo com o IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) acumulado no período do referido reajuste.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor sessenta (60) dias após sua
sanção.
JUSTIFICAÇÃO

Essa proposição objetiva sanar grave problema que atinge os
consumidores de planos de saúde coletivos em nosso País.
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Os planos de saúde no Brasil são, em sua maioria, coletivos.
Entre os planos comercializados a partir de 1999, apenas 20% são individuais ou
familiares.
Este percentual continua sofrendo acelerada queda de
participação devido à preferência das operadoras em promover os planos coletivos,
por serem mais lucrativos e não estarem sujeitos a nenhuma exigência legal
explícita de autorização prévia da ANS no caso dos reajustes anuais dos contratos
coletivos.
Essa situação não guarda coerência com determinações do
Código de Defesa do Consumidor – CDC -, que buscam garantir o direito básico à
informação clara e adequada sobre a alteração dos valores dos serviços e que
também procuram evitar que os consumidores sejam submetidos ao cumprimento de
obrigações excessivamente onerosas.
Por essa razão, essa proposição propõe alteração no inciso
XVII do Art. 4° da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que cria a Agência
Nacional de Saúde Complementar (ANS), incluindo como uma das atribuições desta
agência reguladora a fixação de um índice teto para os reajustes anuais dos planos
de saúde coletivos, medido pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo).
Ao estabelecer esta exigência, a ANS disporá de instrumento
para a devida proteção aos consumidores de planos de saúde coletivos, que terão
seus reajustes baseado em um índice de preço amplamente utilizado no país.
Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos ilustres
Pares para aprovar a proposição nesta Casa.
Sala das Sessões, em 06 de Novembro de 2013.
Deputado IVAN VALENTE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e dá outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
.......................................................................................................................................................
Art. 4º. Compete à ANS:
I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar
- Consu para a regulação do setor de saúde suplementar;
II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na
atividade das operadoras;
III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão
referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas
excepcionalidades;
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento
de prestadores de serviço às operadoras;
V - estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura em
assistência à saúde para os serviços próprios e de terceiros oferecidos pelas operadoras;
VI - estabelecer normas para ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS;
VII - estabelecer normas relativas à adoção e utilização, pelas operadoras de
planos de assistência à saúde, de mecanismos de regulação do uso dos serviços de saúde;
VIII - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões;
IX - normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes;
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;
XI - estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de
procedimento para garantia dos direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656, de
1998;
XII - estabelecer normas para registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º
do art. 1º da Lei nº 9.656, de 1998;
XIII - decidir sobre o estabelecimento de sub-segmentações aos tipos de planos
definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei nº 9.656, de 1998;
XIV - estabelecer critérios gerais para o exercício de cargos diretivos das
operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XV - estabelecer critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços
oferecidos pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, sejam eles próprios,
referenciados, contratados ou conveniados;
XVI - estabelecer normas, rotinas e procedimentos para concessão, manutenção e
cancelamento de registro dos produtos das operadoras de planos privados de assistência à
saúde;
XVII - autorizar reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos
privados de assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XVIII - expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza
econômico-financeira pelas operadoras, com vistas à homologação de reajustes e revisões;
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XIX - proceder à integração de informações com os bancos de dados do Sistema
Único de Saúde;
XX - autorizar o registro dos planos privados de assistência à saúde;
XXI - monitorar a evolução dos preços de planos de assistência à saúde, seus
prestadores de serviços, e respectivos componentes e insumos;
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 nº 8.884, de 11 de junho de 1994; (Inciso
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XXIII - fiscalizar as atividades das operadoras de planos privados de assistência à
saúde e zelar pelo cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento;
XXIV - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de
acesso, manutenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde;
XXV - avaliar a capacidade técnico-operacional das operadoras de planos
privados de assistência à saúde para garantir a compatibilidade da cobertura oferecida com os
recursos disponíveis na área geográfica de abrangência;
XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde
com relação à abrangência das coberturas de patologias e procedimentos;
XXVII - fiscalizar aspectos concernentes às coberturas e o cumprimento da
legislação referente aos aspectos sanitários e epidemiológicos, relativos à prestação de
serviços médicos e hospitalares no âmbito da saúde suplementar;
XXVIII - avaliar os mecanismos de regulação utilizados pelas operadoras de
planos privados de assistência à saúde;
XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei nº 9.656, de 1998, e de
sua regulamentação;
XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei nº 9.656, de 1998, e de
sua regulamentação;
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;
XXXIII - instituir o regime de direção fiscal ou técnica nas operadoras;
XXXIV - proceder à liquidação extrajudicial e autorizar o liquidante a requerer a
falência ou insolvência civil das operadores de planos privados de assistência à saúde; (Inciso
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XXXV - determinar ou promover a alienação da carteira de planos privados de
assistência à saúde das operadoras; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia
da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o
disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da
assistência à saúde suplementar;
XXXVIII - administrar e arrecadar as taxas instituídas por esta Lei;
XXXIX - celebrar, nas condições que estabelecer, termo de compromisso de
ajuste de conduta e termo de compromisso e fiscalizar os seus cumprimentos; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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XL - definir as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal, do
liquidante e do responsável pela alienação de carteira. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e
fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo:
a) conteúdos e modelos assistenciais;
b) adequação e utilização de tecnologias em saúde;
c) direção fiscal ou técnica;
d) liquidação extrajudicial;
e) procedimentos de recuperação financeira das operadoras;
f) normas de aplicação de penalidades;
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos comercializados
ou disponibilizados; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XLII - estipular índices e demais condições técnicas sobre investimentos e outras
relações patrimoniais a serem observadas pelas operadoras de planos de assistência à saúde.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º A recusa, a omissão, a falsidade ou o retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados pela ANS constitui infração punível com multa diária
de R$ 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. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º As normas previstas neste artigo obedecerão às características específicas da
operadora, especialmente no que concerne à natureza jurídica de seus atos constitutivos.
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 5º. A ANS será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar,
também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de unidades especializadas
incumbidas de diferentes funções, de acordo com o regimento interno.
Parágrafo único. A ANS contará, ainda, com a Câmara de Saúde Suplementar, de
caráter permanente e consultivo.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.715, DE 2013
(Do Sr. Ivan Valente)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, para exigir prévia
autorização da Agência Nacional de Saúde no caso de reajustes de
planos ou seguros coletivos de saúde, e dá outras providências.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei estabelece a exigência de autorização pela
Agência Nacional de Saúde – ANS, para os reajustes de planos ou seguros de
saúde coletivos, além de vedar a recisão unilateral de contratos coletivos por parte
das operadoras dos planos de saúde, por meio de alterações na Lei nº 9.656, de 3
de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde.
Art. 2º O art. 35-E da Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação de seu § 2º.
“Art. 35-E (...):
..........................................................................
§ 2º Nos contratos individuais e coletivos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
independentemente da data de sua celebração, a aplicação de
cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias
dependerá de prévia aprovação da ANS, que designará o valor
teto dos reajustes anuais. Os rejustes anuais dos planos
coletivos, individuais e familiares não poderão exceder a
inflação acumulada no período, medida pelo IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo).
Art. 3º O art. 35-E da Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação de seu inciso III:
“Art. 35-E (...):
..........................................................................
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato
individual, familiar ou coletivo de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do
art. 13 desta Lei, independentemente do contrato ter sido celebrado antes ou depois
da vigência desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor sessenta (60) dias após sua
sanção.
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JUSTIFICAÇÃO
Essa proposição objetiva sanar grave problema que atinge os
consumidores de planos de saúde coletivos em nosso País.
Os planos de saúde no Brasil são, em sua maioria, coletivos.
Entre os planos comercializados a partir de 1999, apenas 20% são individuais ou
familiares, e 80% são planos coletivos.
Destacamos ainda que dentre os planos coletivos, 85%
possuem até 30 vidas, ou seja, têm pouco poder de negociação com as operadoras.
Há casos em que os valores dos reajustes coletivos podem ultrapassar 100%,
conforme pesquisas realizadas pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor).
Devido a falta de regras para o reajuste destes planos
coletivos, esta questão tem sido extremamente judicializada, sendo que o
entendimento majoritário nos tribunais tem sido o de afastar os valores abusivos
aplicados pelas operadoras. Tudo isso num quadro em que sequer a própria agência
reguladora, a ANS, divulga os valores médios dos reajustes dos planos coletivos,
sendo que o consumidor é surpreendido com valores abusivos.
O percentual já reduzido de planos individuais e familiares
continua sofrendo acelerada queda de participação, tendo em vista que as grandes
operadoras do setor têm evitado a venda de planos individuais, mas promovido a
venda dos coletivos. Isso porque, além de serem mais lucrativos, os planos coletivos
não estão submetidos a nenhuma exigência legal explícita de autorização prévia da
ANS no caso dos reajustes anuais dos contratos coletivos.
Essa situação não guarda coerência com determinações do
Código de Defesa do Consumidor – CDC -, que buscam garantir o direito básico à
informação clara e adequada sobre a alteração dos valores dos serviços e que
também procuram evitar que os consumidores sejam submetidos ao cumprimento de
obrigações excessivamente onerosas.
Por outro lado, há ainda a quebra do princípio da
previsibilidade e da segurança contratual, tendo em vista que no caso dos planos
coletivos as operadoras não contam com nenhuma norma legal capaz de impedir a
ruptura unilateral destes contratos, em prejuízo dos consumidores.
Por essa razão, essa proposição propõe alteração no art. 35-E
da Lei nº 9.656, de 1998, dos planos de saúde, para que não apenas os reajustes
dos planos individuais sejam objeto de autorização prévia da ANS, como já ocorre,
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mas também, os coletivos, a partir de um índice inflacionário oficial que é o IPCA.
Além de vedar a suspensão unilateral de contratos por parte das operadoras para os
planos coletivos, tendo em vista que tal proibição já é prevista pela referida lei para
os planos individuais e familiares.
Ao estabelecer esta exigência, a ANS disporá de instrumento
para a devida proteção aos consumidores de planos de saúde coletivos, que terão
seus reajustes baseado em um índice de preço amplamente utilizado no país, o
IPCA.
O fim das rupturas unilaterais de contratos representará
também uma maior segurança aos consumidores dos planos coletivos, em
igualdade de direitos com os usuários dos planos individuais e familiares, que já tem
esse princípio observado pela Lei.
Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos ilustres
Pares para aprovar a proposição nesta Casa.
Sala das Sessões, em 6 de novembro de 2013.
Deputado IVAN VALENTE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais
de sessenta anos de idade, estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por parte da
operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou
em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por
mudança de faixa etária com idade inicial em 60 (sessenta anos) ou mais, deverão ser
adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as
seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único
do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á
à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no
início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas
etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a
demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de
reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por
faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica,
para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
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§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste
artigo. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 6.819, DE 2013
(Do Sr. Júlio Campos)
Altera a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998.
DESPACHO:
APENSE-SE À (AO) PL-4036/2012.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 18 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que
“dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde” passa a vigorar
acrescido do seguinte item:
“Art. 18.......................................................
III – A. A cessação da condição de contratado, credenciado ou
cooperado de uma operadora por parte de qualquer
profissional de saúde será comunicada aos consumidores com
antecedência mínima de trinta dias, assegurando-se o direito
da consulta de retorno com o mesmo profissional”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A lei que trata dos planos e seguros privados de saúde tem
sofrido diferentes modificações, em busca de acolher situações reais, na maior parte
das vezes, no intuito de possibilitar melhores condições para os usuários.
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Têm sido frequentemente relatadas situações em que o
profissional realiza o primeiro atendimento e, em seguida, desvincula-se da
operadora. O paciente, depois de fazer todos os exames solicitados, não pode ser
atendido pelo mesmo profissional.
Assim, pretendemos tornar obrigatória a comunicação do
desvinculamento com antecedência mínima de trinta dias, e, em todos os casos,
assegurar o direito de o paciente ser atendido pelo mesmo profissional quando do
retorno para avaliar os resultados e prescrever a conduta.
Acreditamos que a iniciativa, apesar de simples, trará
benefícios para os consumidores brasileiros de produtos de assistência à saúde,
uma vez que aperfeiçoa a lei em vigor.
Deste modo, pedimos o apoio dos ilustres pares para que seja
incorporada com celeridade ao nosso arcabouço legal.
Sala das Sessões, em 25 de Novembro de 2013.
Deputado Júlio Campos
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, implicará as seguintes obrigações e direitos:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
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III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
da regulamentação específica pela ANS. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos registros
provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a finalidade de autorizar a
comercialização ou operação dos produtos a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de
1999. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos produtos a
que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes
documentos, independentemente de outros que venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e "e-mail"; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser
apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo por
adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para segmentações
hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela ANS.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão
tratados em norma específica da ANS. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das condições gerais ou
dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os usuários de produtos a que alude o
caput, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura
previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24/8/2001)
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de planos
privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros
de que trata o § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.111, DE 2014
(Do Sr. Jovair Arantes)
Acrescenta o art. 16-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
explicitar a nulidade de pleno direito de cláusula contratual excludente
de cobertura securitária em caso de lesões auto infligidas, decorrentes
ou não de tentativa de suicídio.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-7419/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta o art. 16-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para explicitar a nulidade de pleno direito de cláusula contratual excludente de
cobertura securitária em caso de lesões auto infligidas, decorrentes ou não de
tentativa de suicídio.

Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 16-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998:

“Art. 16-A É nula de pleno direito a cláusula contratual que exclui
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a cobertura securitária em caso de lesões auto infligidas,
decorrentes ou não de tentativa de suicídio.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos contratos de
produtos de que tratam o inciso I e o §1º do art. 1º desta Lei,
independentemente da data de sua celebração.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei acrescenta o art. 16-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para
explicitar a nulidade de pleno direito de cláusula contratual excludente de cobertura
securitária em caso de lesões auto infligidas, decorrentes ou não de tentativa de
suicídio.
O Projeto de Lei busca terminar com a reiterada prática das operadoras
de plano de saúde de negar atendimento médico-hospitalar aos segurados vítimas
de tentativa de suicídio, sob a alegação de previsão contratual.
Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos
planos de saúde, sendo portanto nulas de pleno direito as cláusulas contratuais
abusivas (art. 51). Além disso, existe legislação infra legal (art. 9º da Resolução
Normativa – RN nº 338, de 21 de outubro de 2013, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar) que garante o atendimento do segurado em caso de tentativa de
suicídio.
Entretanto, frequentemente as operadoras de plano de saúde recusam
a cobertura ao segurado vítima de tentativa de suicídio e, lamentavelmente,
encontram apoio em alguns julgados. Existem juízes e tribunais que atribuem
validade a cláusulas contratuais, em planos privados de saúde, excludentes de
cobertura securitária em caso de tentativa de suicídio ou de lesões auto infligidas.
Felizmente, são decisões judiciais manifestamente minoritárias.
Assim sendo, o Projeto de Lei busca explicitar a nulidade das referidas
cláusulas em conformidade com a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para
a aprovação da proposição.
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Sala das sessões, 11 de fevereiro de 2014.
Deputado Jovair Arantes
Líder do PTB
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica;
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência;
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer entidade hospitalar, implica
compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos
contratos.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO CONTRATUAL
.......................................................................................................................................................
Seção II
Das Cláusulas Abusivas
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a
indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos
previstos neste código;
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V - (VETADO);
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico
pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora
obrigando o consumidor;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de
maneira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual
direito seja conferido ao consumidor;
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação,
sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a
qualidade do contrato, após sua celebração;
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias
necessárias.
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:
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I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.
§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.
§ 3º (VETADO).
§ 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao
Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula
contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo
equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos,
informá-lo prévia e adequadamente sobre:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 338, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, que constitui a referência básica para
cobertura assistencial mínima nos planos
privados de assistência à saúde, contratados a
partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as
diretrizes de atenção à saúde; revoga as
Resoluções Normativas - RN nº 211, de 11 de
janeiro de 2010, RN nº 262, de 1 de agosto de
2011, RN nº 281, de 19 de dezembro de 2011
e a RN nº 325, de 18 de abril de 2013; e dá
outras providências.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que
dispõe o §4º do artigo 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; o inciso III do artigo 4º e o
inciso II do artigo 10, ambos da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea "a" do
inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa - RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em
reunião realizada em 25 de setembro de 2013, adotou a seguinte Resolução Normativa, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única Das Coberturas Assistenciais
.......................................................................................................................................................
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Art. 9º A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar
o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas
como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.
Parágrafo único. Todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de
transtornos mentais, inclusive aqueles necessários ao atendimento das lesões auto-infligidas,
estão obrigatoriamente cobertos.
Art. 10. Os procedimentos necessários ao tratamento das complicações clínicas e
cirúrgicas, decorrentes de procedimentos não cobertos, têm cobertura obrigatória quando
constarem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, respeitadas as segmentações e os
prazos de carência e Cobertura Parcial Temporária - CPT.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.142, DE 2014
(Do Sr. Danilo Forte)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para exigir a autorização
prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o
reajuste de preços dos planos e seguros de saúde coletivos.
DESPACHO:
APENSE-SE À (AO) PL-4201/2012.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta lei altera o § 2º do art. 35-E, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, para exigir a autorização prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS para o reajuste de preços dos planos e seguros de saúde coletivos.
Art. 2º O § 2º do art. 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35-E.............................................................................
§2º Nos contratos individuais e coletivos de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
independentemente da data de sua celebração, a aplicação de
cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias
dependerá de prévia aprovação da ANS.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

A criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
representou um grande avanço na proteção dos consumidores de planos e seguros
de saúde que antes tinham que se sujeitar aos abusos e arbitrariedades das
operadoras, principalmente em relação aos aumentos abusivos de preços. A
presença de uma autoridade pública para intermediar a interlocução entre as
operadoras de planos e seguros de saúde e os consumidores trouxe maior
segurança aos usuários.
Entretanto, esse avanço não foi estendido integralmente aos
planos de saúde coletivos. A Medida Provisória nº 2.177, de 2001, acrescentou à Lei
dos planos de saúde um dispositivo que passou a exigir a autorização da Agência
para o reajuste dos preços pagos por planos e seguros de saúde, mas tal exigência
ficou limitada aos planos individuais, celebrados por pessoas físicas diretamente
com as operadoras. Os planos coletivos, negociados entre pessoas jurídicas, não
foram previstos de forma expressa na referida previsão legal.
Essa lacuna legal tem sido bastante explorada pelas
operadoras de planos e seguros de saúde, que começaram a dar preferência aos
planos coletivos e assim fugir do controle da ANS no que tange aos reajustes de
seus produtos. Atualmente, os planos individuais caminham para a extinção, pois
não é interessante para as operadoras a sua celebração em virtude da necessária
interveniência da Agência para o aumento dos preços, óbice não enfrentado quando
o plano é coletivo. Os planos individuais são representados pelos contratos antigos,
celebrados em período anterior à instituição do controle de preços pela ANS.
Nesse contexto, os usuários do sistema de saúde suplementar
vinculados aos planos coletivos, ficam descobertos da proteção estatal no que tange
aos reajustes de preços. Caso as operadoras pratiquem reajustes abusivos,
desproporcionais e arbitrários, não há previsão legal que permita à ANS interferir e
ajustar o índice para patamares justos.
Entendo que tal situação não pode mais perdurar no nosso
ordenamento. Os planos coletivos também precisam ter seu reajuste ponderado pela
atuação preventiva da ANS, como forma de proteger os usuários do sistema de
saúde suplementar. Com isso, em curto prazo, pode-se evitar a extinção, via reflexa,
dos planos individuais também. Ante o exposto, conclamo meus pares no sentido da
aprovação da presente proposta.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

883

Sala das Sessões, em 18 de Fevereiro de 2014.

Deputado DANILO FORTE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
................................................................................................................................................
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais
de sessenta anos de idade, estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por parte da
operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou
em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por
mudança de faixa etária com idade inicial em 60 (sessenta anos) ou mais, deverão ser
adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as
seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único
do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á
à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no
início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas
etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a
demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de
reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por
faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica,
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para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste
artigo.
Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.177-43, DE 27 DE JULHO DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos privados de
assistência à saúde, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da
Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 1º 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:
I - 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 faculdade de acesso e atendimento por profissionais
ou serviços de saúde, livremente escolhidos ou integrantes de rede própria,
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;
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I
deste artigo;
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou
de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que
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tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e
contrato que apresente garantia de cobertura financeira de riscos de
assistência médica, ambulatorial, hospitalar ou odontológica, e outras
características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais
como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios
médico-assistenciais.
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as
entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela
modalidade de autogestão ou de administração.
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de
pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para
operar planos privados de assistência à saúde. § 4º É vedada às pessoas
físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo.
" " Art. 8º. Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de
planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes
requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados
pela ANS:
I - comprovação de sua regular constituição;
II - demonstração da viabilidade econômico-financeira, respeitadas suas
peculiaridades operacionais;
III - designação do responsável técnico;
IV - descrição dos produtos a serem registrados e comercializados, com suas
respectivas áreas de atuação.
§ 1º São dispensadas do cumprimento da condição estabelecida no inciso II
deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência privada
à saúde na modalidade de autogestão patrocinada.
§ 2º A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não
comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art 1º desta Lei,
no prazo máximo de cento e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
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§ 3º O responsável técnico de que trata o inciso III deste artigo deverá estar
registrado junto aos Conselhos Regionais de Medicina ou Odontologia,
conforme o caso.
§ 4º As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente
requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os
seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser
determinados pela ANS:
a)comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor,
ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade;
b)garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários
internados ou em tratamento;
c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de
serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde;
d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço
contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem
definidos pela ANS." (NR)
"Art. 8º-A . Para obter a autorização para a comercialização ou
disponibilização dos planos ou produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, as operadoras de planos privados de assistência à saúde
devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que
venham a ser determinados pela ANS:
I - descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e
daqueles a serem prestados por terceiros;
II - descrição de suas instalações e equipamentos destinados à prestação de
serviços;
III - especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com
responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria;
IV - demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a
serem prestados;
V - especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de
assistência à saúde.
VI - demonstração da viabilidade econômico-financeira, atuarial e técnica
do plano privado de assistência à saúde.
§ 1º São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos
incisos V e VI deste artigo, as entidades ou empresas que mantêm sistemas
de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão patrocinada.
§ 2º A autorização de comercialização ou de disponibilização será cancelada
caso a operadora não comercialize ou disponibilize os planos ou produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, no prazo máximo de cento
e oitenta dias a contar do seu registro na ANS.
§ 3º A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização
ou disponibilização de plano ou produto caso identifique qualquer
irregularidade contratual, econômica-financeira ou assistencial." (NR)
"Art. 9º Após decorridos cento e vinte dias de vigência desta Lei, para as
operadoras, e duzentos e quarenta dias, para as administradoras de planos de
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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 § 1º do art. 1º desta Lei, e observado o que dispõe o art. 19, só poderão
disponibilizar ou 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.
§ 1º O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de
configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por
infração das demais normas previstas nesta Lei.
§ 2º A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover
a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados."
(NR)
"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de
enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
...........................................................................................
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; ...........................................................................................
X - casos de cataclismos, dentre estes, desastres com gases e produtos
radioativos e ionizantes, guerras e comoções internas, quando declarados
pela autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS.
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os
seus atuais e futuros consumidores.
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as
pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela
modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente
planos odontológicos.
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de
procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela
ANS." (NR)
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"Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes
à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento
contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da
demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do
consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o
caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS." (NR)
"Art. 12. São facultadas a oferta, a disponibilização, a contratação e a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que
trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
I-...........................................................................................
...........................................................................................
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
II - ...........................................................................................
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo,
valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas,
reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão
dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do
médico
assistente;
...........................................................................................
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de
medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente,
realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim
como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica
previstos no contrato, em território brasileiro; e
f) cobertura de despesas de um acompanhante, no caso de pacientes
menores de dezoito ou maiores de sessenta e cinco anos;
III-..................................................................................
...........................................................................................
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de
carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de quarenta e cinco
dias do nascimento ou da adoção;
...........................................................................................
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V - ...........................................................................................
a) prazo máximo de trezentos dias para partos;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais procedimentos
previstos no art. 10;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de
urgência e emergência;
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência
ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada;
VII - inscrição de filho natural ou adotivo, menor de doze anos de idade,
como dependente, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo
consumidor quando inscrito até quarenta e cinco dias do nascimento ou da
adoção.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o
oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas
respectivas condições de abrangência e contratação.
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à
contratação de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em
separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e
disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido." (NR)
"Art. 12-A. A ANS poderá autorizar a disponibilização ou comercialização
de produtos ou planos privados de assistência à saúde, com segmentações,
subsegmentações e exigências mínimas diferenciadas e específicas, além de:
I - plano ou produto organizado em sistema hierarquizado e gerenciado,
vedada a segmentação e compreendendo as mesmas coberturas do planoreferência previstas no art. 10 desta Lei;
II - plano ou produto com preços de comercialização, reajustes e revisão e
condições especiais de mobilidade dos beneficiários;
III - plano ou produto com cobertura assistencial condicionada à
disponibilidade dos serviços de assistência à saúde na respectiva área de
abrangência.
§ 1º Nos planos e produtos a que se referem o caput deste artigo e seus
incisos é vedada a exclusão de doenças e a limitação quantitativa de
procedimentos.
§ 2º Após consulta pública e observado o disposto na alínea i do inciso IV
do art. 35-A, a ANS fixará os requisitos, exigências, restrições, abrangência
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geográfica e condições gerais de operação a serem cumpridos pelas
operadoras para a disponibilização ou comercialização de planos e produtos
autorizados na forma deste artigo.
§ 3º É requisito obrigatório ao registro na ANS e à comercialização de
produtos ou planos conforme o disposto neste artigo a comercialização há
um ano ou mais, do plano-referência registrado na ANS." (NR)
"Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial
de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato
da renovação.
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
I - a recontagem de carências;
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou
não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo
dia de inadimplência; e
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular." (NR)
"Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa
portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos
privados de assistência à saúde. "(N)
"Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos
contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam
previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes
incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS,
ressalvado o disposto no art. 35-E.
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores
com sessenta anos de idade ou mais, que participarem há mais de dez anos
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ofertados pela mesma
operadora ou sucessora desta."
"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de
que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos
que
indiquem
com
clareza:
...........................................................................................
IV - as faixas etárias e os respectivos percentuais de variação;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário;
...........................................................................................
VII - modalidades de contratação:
a) individual ou familiar; ou
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b) coletivos;
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação
do consumidor ou beneficiário nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica, ou qualquer outro tipo de mecanismo de
regulação;
...........................................................................................
X - a área geográfica de abrangência;
...........................................................................................
XII - condições de mobilidade;
XIII - categoria do plano ou produto:
a) reembolso;
b) rede
c) rede e reembolso; ou
d) acesso;
XIV - tipo de segmentação;
XV - número de registro da operadora e do produto na ANS;
XVI - os quesitos relativos à declaração de saúde.
§ 1º A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do
regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem
simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações.
§ 2º Entende-se para os efeitos desta Lei:
I - plano de reembolso: aquele em que o usuário escolhe livremente o
prestador de serviço, sendo reembolsado, nos limites pactuados, do valor
despendido, não sendo permitidos mecanismos de regulação assistencial de
uso pelas operadoras;
II - plano de rede: aquele em que o usuário tem direito a assistência à saúde
por meio da garantia de rede de serviços pré-definida e pactuada com livre
escolha de prestador de serviço dentro da relação de credenciados,
cooperados ou referenciados da operadora; e
III - plano de acesso: aquele em que o usuário tem direito a assistência à
saúde por meio de garantia de acesso à rede hierarquizada de serviços, com
mecanismos de regulação definidos pela ANS, vedado o reembolso, salvo
nos casos de urgência e emergência.
§ 3º É admitida a hipótese de planos com características descritas nos
incisos I e II do § 2º deste artigo. § 4º A ANS disciplinará as categorias de
planos e produtos previstas nos §§ 2º e 3º e a mobilidade de que trata o
inciso XII, ambos deste artigo."
"Art. 17. A inclusão como contratados, referenciados ou credenciados dos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de qualquer
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entidade hospitalar, em plano de rede, implica compromisso para com os
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, em plano de rede, a
que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e
mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se
refere o § 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação
do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a
operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na
forma do contrato.
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor,
durante período de internação, quando a operadora arcará com a
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional
para o consumidor.
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as
empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto,
informando:
I - nome da entidade a ser excluída;
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão;
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela
ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional
restante; e
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o
consumidor."
"Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de contratado, credenciado ou cooperado
de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei, implicará, além do cumprimento do previsto nos respectivos
contratos, as seguintes obrigações e direitos:
...........................................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente
vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva,
impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional;
IV - o registro do responsável técnico junto aos conselhos regionais de
medicina, odontologia e outros, conforme o caso, quando se tratar de
clínicas ambulatoriais, de diagnóstico ou tratamento, ou de hospitais.
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Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de
serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato,
credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem
registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta
Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular."
"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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de
cento e oitenta dias, a partir da publicação da regulamentação específica
pela ANS.
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos
registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a
finalidade de autorizar a disponibilização, comercialização ou operação dos
produtos a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999.
§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos
produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações
requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que
venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e e-mail; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados e
disponibilizados, deverão ser apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência;
V - modalidade de contratação;
VI - abrangência geográfica da cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos percentuais de variação;
VIII - rede hospitalar vinculada à cada produto;
IX - categoria do plano ou produto;
X - demonstração de viabilidade conforme disciplinamento da ANS;
XI - tipo de acomodação;
XII - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela
ANS.
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos
serão tratados em norma específica da ANS.
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§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das
condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos
os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de
janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta
Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras
dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º.
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de
planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998,
estão sujeitas aos registros de que trata o § 1º deste artigo."
"Art. 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as
informações e estatísticas relativas as suas atividades, incluídas as de
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.
§ 1º 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 § 1º do art. 1º desta Lei.
§ 2º 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 § 1º deste artigo."

"Art.21............................................................................
...........................................................................................
II - com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso I,
desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como
controladoras da empresa."
"Art. 22. . ............................................................................
§ 1º A auditoria independente também poderá ser exigida quanto aos
cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo
CONSU.
§ 2º As operadoras com número de beneficiários inferior a vinte mil
usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das
demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade."
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"Art. 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não
podem requerer concordata e não estão sujeitas a falência ou insolvência
civil, mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
§ 1º As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil
quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das
seguintes hipóteses:
I - o ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo
menos a metade dos créditos quirografários;
II - o ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular
processamento da liquidação extrajudicial; ou
III - nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos arts. 186 a
189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
§ 2º Para efeito desta Lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo
que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o
pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda.
§ 3º À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando
qualquer uma das hipóteses previstas nos incisos I, II ou III do § 1º deste
artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil
da operadora.
§ 4º A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes
efeitos:
I - a manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa
liquidanda;
II - a suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação
extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens e imóveis da
massa;
III - a manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores,
gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial; e
IV - prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao
pedido de conversão do regime.
§ 5º A ANS, no caso previsto no inciso II do § 1º deste artigo, poderá, no
período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação
da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e
imóveis da massa liquidanda.
§ 6º O Liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em
curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o
síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente."
"Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta
Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades
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econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a
continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá
determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por
prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação
extrajudicial, conforme a gravidade do caso.
§ 1º O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do
liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da
operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato
afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique
efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento.
§ 2º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou
do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado,
determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e
membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em
liquidação.
§ 3º No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à
análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da
operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e
proporá à ANS as medidas cabíveis.
§ 4º O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de
direção em liquidação extrajudicial.
§ 5º A ANS promoverá, no prazo máximo de noventa dias, a alienação da
carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de
não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as
irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores
participantes da carteira."

"Art. 24-A . Os administradores das operadoras de planos privados de
assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial,
independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os
seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidação final de suas
responsabilidades.
§ 1º A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato que decretar a
direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que
tenham estado no exercício das funções nos doze meses anteriores ao
mesmo ato.
§ 2º Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a
que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos
administradores, por deliberação expressa da Diretoria Colegiada da ANS.
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§ 3º A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do
liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo:
I - aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham
concorrido, no período previsto no § 1º, para a decretação da direção fiscal
ou da liquidação extrajudicial;
II - aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto
no § 1º, das pessoas referidas no inciso I, desde que configurada fraude na
transferência.
§ 4º Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados
inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor.
§ 5º A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de
alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão
de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao
competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção
fiscal ou da liquidação extrajudicial.
§ 6º Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à
saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas
durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados,
independentemente do nexo de causalidade."

Art. 24-B. A Diretoria Colegiada definirá as atribuições e competências do
diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira,
podendo ampliá-las, se necessário." (NR)
"Art. 24-C. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência
privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza
trabalhista e tributários. "
" Art. 24-D. Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos
privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que
couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de
março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no
Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de
21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS." (NR)
"Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos,
bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre
operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a
operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o §º do art. 1º desta Lei,
seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos,
consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo
de outras estabelecidas na legislação vigente:
...........................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

898

IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de
de
assistência
à
saúde;
planos
...........................................................................................
VI - cancelamento de autorização de funcionamento e de registro de
operadora;
VII - alienação de carteira;
VIII - cancelamento da autorização de comercialização e de registro de
plano ou produto." (NR)
"Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que
trata esta Lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a
terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de
planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em conseqüência
do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações
previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura
das garantias obrigatórias. "
" Art. 27. A multa de que trata o art. 25 será fixada e aplicada pela ANS no
âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de acordo com
o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da
infração, ressalvado o disposto no § 6º do art. 19." (NR)
"Art. 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que
tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva
dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração,
recursos e seus efeitos, instâncias e prazos.
§ 1º O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a
título excepcional, ser suspenso, pela ANS, se a operadora ou prestadora de
serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a
diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial,
obrigando-se a:
I - cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração; e
II - corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas
decorrentes.
§ 2º O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá,
necessariamente, as seguintes cláusulas:
I - obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da
apuração, no prazo estabelecido;
II - valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais) de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora
de serviço.
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§ 3º A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não
importa confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem
reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração.
§ 4º O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem
prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso II do § 2º, acarreta a
revogação da suspensão do processo.
§ 5º Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste
de conduta, será extinto o processo.
§ 6º Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso
de ajuste de conduta.
§ 7º Não poderá ser firmado termo de compromisso de ajuste de conduta
quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de
ajuste de conduta nos termos desta Lei, dentro do prazo de dois anos.
§ 8º O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no
Diário Oficial da União. § 9º A ANS regulamentará a aplicação do disposto
nos §§ 1º a 7º deste artigo." (NR)
"Art. 29-A. ANS poderá celebrar com as operadoras termo de compromisso,
quando houver interesse na implementação de práticas que consistam em
vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a manutenção da
qualidade dos serviços de assistência à saúde.
§ 1º O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar
restrição de direitos do usuário.
§ 2º Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os
critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos
pelas operadoras.
§ 3º O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá
importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso II, §
2º, do art. 29 desta Lei.
§ 4º A ANS disciplinará a aplicação do disposto neste artigo." (NR)
"Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o
caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de
seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
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...........................................................................................
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego ou quando passar ele a
exercer outra atividade remunerada de natureza autônoma, liberal ou
empresarial.
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição:
I - a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de
assistência médica ou hospitalar; ou
II - o pagamento de eventuais diferenças, por opção, do consumidor, por
outro padrão de plano ou pela eventual inclusão de dependentes e
agregados." (NR)
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso
I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo
prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à
saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de
manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de
contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30." (NR)
"Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem
definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos
respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos
dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou
contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 1º O ressarcimento a que se refere o caput será efetuado pelas operadoras
à entidade prestadora de serviços, quando esta possuir personalidade
jurídica própria, e ao SUS, mediante tabela regional de procedimentos a ser
aprovada pela ANS.
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o décimo quinto dia após a
apresentação da cobrança pela ANS, creditando os valores correspondentes
à entidade prestadora ou ao respectivo fundo de saúde, conforme o caso.
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§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado
com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um
por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento.
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em
dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos
créditos.
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos
ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7º A ANS fixará normas aplicáveis ao processo de glosa ou impugnação
dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo.
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo
SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei." (NR)
"Art. 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das
abrangidas por esta Lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS,
constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos,
especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na
forma da legislação em vigor e em especial desta Lei e de seus
regulamentos.
Parágrafo único. A obrigatoriedade prevista neste artigo não alcança as
operadoras que atuem exclusivamente em atividades relacionadas ao setor
de saúde e às operadoras enquadradas no segmento de autogestão
patrocinada, na forma disciplinada pela ANS." (NR)
"Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos
celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com
contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de
setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela
adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que
trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos
contratantes.
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens
correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para
verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo
valor não estiver devidamente justificado.
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31
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desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos
no contrato original.
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora.
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes
pela adaptação de planos individuais, familiares ou coletivos por adesão tem
caráter personalíssimo, vedada a transferência da sua titularidade, sob
qualquer pretexto, a terceiros.
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo deverá garantir as coberturas
assistenciais previstas nos contratos originais, somente ao titular e aos seus
dependentes já inscritos, permitindo inclusão de novo cônjuge e filhos, além
de dependentes previstos no contrato.
§ 7º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei,
contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por
tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela
adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de
comercialização.
§ 8º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos
originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas.
§ 9º A adaptação prevista neste artigo, com oferecimento obrigatório de
contrato adaptado aos beneficiários e decisão unilateral destes de adaptar ou
não, deverá ser exercida até 31 de dezembro de 2003.
§ 10. Após o prazo previsto no § 9º, a adaptação poderá ser feita por acordo
entre as partes." (NR)
"Art. 35-A . Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do
setor de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde
suplementar sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem
assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de
sociedade anônima;
d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos
especiais ou seguros garantidores;
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e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros
instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o
consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de
insolvência de empresas operadoras;
f) assistência farmacêutica;
g) ampliação das ações de prevenção e promoção à saúde;
h) mobilidade de beneficiários entre operadoras e portabilidade de suas
carências;
i) o disposto no § 2º do art. 12-A desta Lei;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de
forma a subsidiar suas decisões. Parágrafo único. A ANS fixará as normas
sobre as matérias previstas nas alíneas a a e e i do inciso IV deste artigo,
devendo adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais
estabelecidas pelo CONSU." (NR)
"Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de
Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos,
cabendo ao Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e
relevante interesse, ad referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem
assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões,
não lhes sendo permitido o direito de voto.
§ 4º O Conselho reunir-se-á sempre que for convocado por seu Presidente.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do
Presidente da República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela
ANS. § 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das
reuniões do CONSU." (NR)
"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definida a constatação médica de condições de
agravo à saúde, que impliquem risco iminente de vida, sofrimento intenso,
perda de membro ou função vital, exigindo tratamento médico imediato; e
II - de urgência, definida como a ocorrência de agravo à saúde, cujo
portador necessite de assistência médica imediata, nos casos resultantes de
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acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo
único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste
artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35." (NR)
"Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da
competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus
regulamentos serão recolhidas à conta daquela Agência, até o limite de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração, ressalvado o disposto no §
6º do art. 19 desta Lei. "
"Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os
contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
sessenta anos de idade ou mais estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por
parte da operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art.
13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico,
cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do
médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste
por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais,
deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da
cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo
único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência
desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente
previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que,
aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último
ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as
faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de
cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor
repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o
seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à
ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar
reajuste por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade
e dez anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições
contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a
cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
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§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a
aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá
de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido
neste artigo."

"Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas
as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e
reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado
entre as partes." (NR)
"Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
as disposições da Lei nº 8.078, de 1990. "
"Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na
SUSEP pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei e que forem encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei,
deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela Autarquia."
(NR)
"Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais
dos consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos
fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores,
gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de
assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica. "
"Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter
sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em
razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade
administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais." (NR)
"Art. 35-L. As operadoras privadas de assistência à saúde deverão oferecer a
todos os usuários de contratos anteriores à 2 de janeiro de 1999, nas
condições e nos prazos disciplinados pela ANS, Plano Especial de Adesão a
Contrato Adaptado, compreendendo:
I - ampliação da cobertura assistencial e condições de acesso de que trata o
art. 10 desta lei;
II - percentual único de acréscimo às contraprestações pecuniárias;
III - mecanismos limitadores dos reajustes por faixa etária, de forma a
atender os limites estabelecidos nesta Lei e em seu disciplinamento;
IV - mecanismos de oferecimento ao usuário e de sua manifestação de
adesão;
V - outras exigências regulamentadas pela ANS.
§ 1º A operadora deverá informar também se o acréscimo a que se refere o
inciso II deste artigo está ou não condicionado à percentual mínimo de
adesão dos usuários.
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§ 2º O Plano Especial de Adesão previsto neste artigo deverá ser
previamente aprovado pela ANS antes de ser oferecido aos beneficiários.
§ 3º É vedada a previsão de carência de qualquer tipo, inclusive relativa a
doença ou lesão preexistente, bem como a adesão parcial em contratos
coletivos.
§ 4º Caso o percentual mínimo de adesão previsto não seja alcançado, o
plano poderá ser refeito, exclusivamente quanto ao percentual de acréscimo
às mensalidades, e oferecido novamente aos beneficiários que manifestarem
sua adesão ao plano especial de adaptação de contratos original, para nova
manifestação de adesão.
§ 5º O disposto neste artigo não alcança as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde na modalidade de autogestão." (NR)
"Art. 35-M. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a
alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização,
sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames
constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será
obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de
Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de
assistência à saúde e pela ANS." (NR)
"Art. 35-N. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas
devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido
na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações posteriores.
"
"Art. 35-O. Para os contratos comercializados pelas sociedades seguradoras
de que trata a Lei nº 10.185, de 12 de fevereiro de 2001, sem a
intermediação de corretores de seguro, não é devido o recolhimento ao
Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro de que trata o art. 19 da
Lei nº 4.594, de 29 de dezembro de 1964." (NR)
Art. 2º Os arts. 3º, 5º, 25, 27, 35-A, 35-B, 35-D e 35-E da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, entram em vigor em 5 de junho de 1998, resguardada às pessoas jurídicas de
que trata o art. 1º a data limite de 31 de dezembro de 1998 para adaptação ao que dispõem os
arts. 14, 17, 30 e 31.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 7.694, DE 2014
(Do Sr. Carlos Bezerra)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho 1998, que "dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4844/2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998 passa a vigorar com
seguinte redação:
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
cinco anos, é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 9.656, de 1998, trouxe inegáveis ganhos para o setor
de saúde suplementar, principalmente para os consumidores que passaram a contar
com regras definidas e estáveis para a contratualização com as operadoras e,
também, com um órgão de controle e regulação do setor.
Se no período anterior à vigência da norma vigia a lei da selva,
com graves e reiterados desrespeitos aos mais elementares direitos dos
consumidores, após sua entrada em vigor as definições claras dos direitos e deveres
de cada parte permitiu expressivo crescimento do setor, tendo em vista que a
segurança atraiu mais e mais interessados em ingressar nessa modalidade de
atenção à saúde.
Uma das regras definidas pela legislação setorial, e que
representou justiça para com os consumidores, foi a de facultar aos empregados
que tenham contribuído por dez anos ou mais para o plano da empresa, de
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manterem esse vínculo, desde que assumam o pagamento integral das despesas
com mensalidades.
Sem dúvida, tal dispositivo trouxe justiça para os aposentados,
permitindo-lhes, caso seja do seu interesse, manter o vínculo e não ter que buscar
um plano de saúde novo, com novos prazos de carência, preços mais altos em
decorrência da idade, outra rede de prestadores de serviços etc.
Nosso ponto de vista, entretanto, é de que o prazo de dez anos
exigido para o gozo desse direito é muito longo. Se um empregado já próximo de
sua aposentadoria é admitido em uma empresa, é porque essa empresa reconheceu
o seu valor e houve por bem contar com seu trabalho e sua experiência nos últimos
cinco a nove anos de sua vida profissional.
Assim, propomos que o prazo passe a ser de cinco anos para
que se efetive esse direito, lembrando que o pagamento das parcelas, após a
aposentadoria, correm integralmente por conta do aposentado, sem custos para a
empresa.
Esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres Pares
em ambas as Casas do Congresso Nacional para aprovar esta proposição, com a
certeza de que estaremos contribuindo para melhorar a saúde de nossos
aposentados.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2014.

Deputado

CARLOS BEZERRA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
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Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
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Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de
26/8/2011)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

911

§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.844, DE 2014
(Dos Srs.Rogério Carvalho e Ricardo Izar)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "Dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde", para dispor sobre a
indicação de órteses, próteses, materiais especiais aos profissionais
médicos ou clínicas, com referências baseadas em evidências, práticas
cientificamente reconhecidas e autorização pela vigilância sanitária.
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-657/2011.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º. Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
“Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde”, para
regular a indicação de órteses, próteses, materiais especiais com
referências baseadas em evidências, práticas cientificamente reconhecidas
e autorização pela vigilância sanitária.
Art. 2º. A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “Dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde”, passa a vigorar
acrescida do art. 10-C:
Art. 10-C. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de rede própria,
credenciada,

contratada

ou

referenciada,

indicar

ao

profissional médico, clínica ou estabelecimento hospitalar, no
mínimo

três

modelos

de

órteses,

próteses

e

materiais

especiais (OPMEs), com comprovação técnica, referenciada em
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práticas baseadas em evidências e autorizadas pela vigilância
sanitária.
Parágrafo Único. A indicação de que trata o caput deste
artigo

não

vincula

o

profissional

médico

e

outros

estabelecimentos de saúde responsáveis pelo atendimento e
procedimento ao paciente, que deverá justificar clinicamente a
não aceitação.
.......................................................................................
................................................................................(NR).
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Este Projeto é decorrência dos debates e pleitos do XXI
Simpósio das Unimeds do Estado de São Paulo (Suesp – 2014), em que
comparecemos como convidados. Assim, a Proposta é determinar na Lei
dos Planos e Seguradoras de Saúde a competência para indicar 3 (três)
marcas/modelos de OPMEs, levando-se em conta a comprovação técnica,
referências baseadas em evidências e habilitação pela Vigilância Sanitária
(ANVISA).
Esclareça-se que o Projeto não retira nenhuma competência
do médico, uma vez que a indicação não vincula o profissional médico e
outros estabelecimentos de saúde responsáveis pelo atendimento e
procedimento ao paciente, que deverá justificar clinicamente a não
aceitação.
Dados recentes indicam que as órteses e próteses são responsáveis por
gastos elevados que afetam o Sistema único de Saúde (SUS). Há
disparidade em relação aos preços praticados na venda de órteses e
próteses de mesmo material e até mesma marca em diversas regiões do
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país, em alguns casos alcançando a discrepante proporção de um
aumento de até 900%. A mesma discrepância de preço muitas vezes é
observada na mesma região entre as aquisições promovidas pelo setor
público e o setor privado.
Aliás, existem setores do SUS (público e privado) que foram
capturadas por interesses privados, uma vez que há um crescimento
acima da média do mercado de equipamentos e materiais (comparado
com outros países emergentes).
Conto com o apoio dos Parlamentares para a análise e
aprovação deste Projeto.
Sala das Sessões, em 5 de agosto de 2014

Deputado ROGÉRIO CARVALHO

DEPUTADO RICARDO IZAR

PT/SE

PSD/SP

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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
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operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
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IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.738, de 30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 7.914, DE 2014
(Do Sr. Felipe Bornier)
Altera a Lei nº 9.656, de 1998, que "dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde", para obrigar o atendimento aos
portadores de obesidade mórbida.
DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 805/2011.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º A Lei nº 9.656, de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte dispositivo:
“Art. 10-C. Cabe às operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, por meio de rede própria,
credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante
reembolso, prestar serviços clínicos, cirúrgicos, inclusive
cirurgia bariátrica, nutricionais, psicológicos e das demais
especialidades que se fizerem necessários aos portadores de
obesidade mórbida.
JUSTIFICAÇÃO
A obesidade vem se constituindo num grave de problema de
saúde pública em todo o mundo, estimando-se que mais de 300 milhões de pessoas
são afetadas por essa doença.
O aumento vertiginoso de pessoas consideradas obesas é,
segundo os especialistas, fruto da combinação da disponibilidade de uma dieta com
altos teores energéticos com o estilo de vida sedentário.

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

917

A Organização Mundial da Saúde — OMS se utiliza do Índice
de Massa Corporal (IMC) para classificação da obesidade. Indivíduos com 25 de
IMC ou mais são considerados acima do peso, sendo que a obesidade grau III,
maior ou igual a 40 kg/m2, é considerada obesidade mórbida.
A obesidade grau III ou mórbida está relacionada com
mortalidade aumentada e a ocorrência de diversas outras moléstias, tais como:
hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, apneia do sono, doenças
cardiovasculares, artropatias, colecistopatias e câncer.
No Brasil, dados de pesquisas domiciliares evidenciaram um
aumento de 255% na ocorrência de obesidade mórbida entre os anos de 1974 e
2003, em trinta anos, portanto. O aumento regional, então, é assustador, com 760%
e 410% nas Regiões Nordeste e Norte, respetivamente.
Medidas para a prevenção e tratamento deste mal têm sido
implementadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema único de Saúde —
SUS. No entanto, tem sido reiteradamente ignoradas pelos planos de saúde, que
alegam tratar-se apenas de uma questão estética, uma preocupação exacerbada
com a beleza, ignorando inumerosos óbitos decorrentes de complicações da
obesidade mórbida.
Ora, um quarto da população brasileira tem acesso a essa
modalidade de prestação de assistência à saúde e, dessa forma, se vê excluída de
cobertura para essa moléstia tão grave e a cada dia mais disseminada.
Desse modo, propomos a inclusão de preceito na Lei nº
9.6556, de 1998, a chamada “Lei dos Planos de Saúde”, obrigando às operadoras
cobrirem as necessidades dos portadores dessa doença.
Cremos que, com tal diretriz, estaremos dando acesso a
considerável parcela da população aos recursos preventivos e curativos necessários
a que se possam mitigar os efeitos deletérios que o excesso de peso acarreta.
Assim, esperamos contar com o apoiamento de nossos ilustres
Pares em ambas as Casas do Congresso Nacional para aprovar esta matéria que,
com toda a certeza contribuirá para melhorar a saúde de parcela significativa de
nossa população,
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Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2014.

Deputado FELIPE BORNIER
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
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f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
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(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.738, de 30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 121, DE 2015
(Do Sr. Juscelino Rezende Filho)
Suprime inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
institui o planoreferência de assistência à saúde.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4726/2012.
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo suprimir o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, que institui o plano-referência de assistência à saúde.
Art. 2º Fica suprimido o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto baseia-se no PL 4726/2012 do ex-deputado Sr. Eleuses
Paiva (PSD/SP).

A proposição apresentada visa suprimir o inciso III do art. 10 da Lei nº 9.656,
de 03 de Junho de 1998, assumindo o entendimento de que os planos de saúde
devem cobrir a inseminação artificial, pois são procedimentos referentes ao
planejamento familiar, garantindo aos usuários a certeza de que não encontrarão
dificuldades, atualmente impostas pelas operadoras.

A reprodução humana assistida consiste na intervenção médica no processo
de procriação por meio de técnicas que têm a função de auxiliar na resolução dos
problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação quando
outras medidas terapêuticas tenham sido ineficazes. Assim, esta nova técnica surgiu
como uma forma de possibilitar àqueles que desejam realizar o sonho de serem
pais.

Ressalto que o projeto tem o mérito de incluir o planejamento familiar na
gama dos procedimentos cobertos pelos planos de saúde, garantindo aos
asseguradas o acesso a métodos de viabilizar a constituição plena da família.

Mediante os argumentos expostos, solicito o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.
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Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.

Deputado JUSCELINO REZENDE FILHO
PRP/MA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
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§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.738, de 30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 176, DE 2015
(Do Sr. Zeca Cavalcanti)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, para acrescer novo
dispositivo.
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DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5912/2013.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2o, do art. 17-A, da Lei nº 9.656, de 1998, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso:
“Art. 17-A ..............................................................................
(...)
2o ..........................................................................................
(...)
VI – descontos progressivos, incidentes sobre a mensalidade,
ao consumidor que utiliza com pouca frequência os serviços
contratados.”
Art. 2º A ANS publicará normas regulamentares sobre o tema em 90
(noventa) dias após a promulgação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Essa proposição objetiva conceder um desconto progressivo nas
mensalidades para o usuário do plano de saúde que utiliza com pouca frequência os
serviços contratados da saúde complementar. De acordo com a Agência Nacional
de Saúde (ANS), atualmente, o setor de plano de saúde conta com 1.433
operadoras com 50,5 milhões de consumidores em plano de assistência médica e
21,3 milhões de planos exclusivamente odontológicos.
Hoje contamos com quatro leis de fundamental importância para os
contratantes dos planos de saúde: o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90); a lei que regulamenta a Saúde Suplementar (Lei nº 9.656/98); a criação
da Agencia Nacional de Saúde (Lei 9961/00) e o Estatuto do Idoso que proíbe
valores diferenciados, em razão da idade, aos beneficiários do plano de saúde (Lei
10.741/03).
A ideia deste Projeto de Lei beneficia o usuário que não utiliza com muita
frequência o plano de saúde. O contratante do serviço de saúde suplementar ganha
um estímulo, ao ter uma vida mais saudável. Em Recente entrevista, o medico
Drauzio Varela ressaltou, por exemplo, que existem incentivos financeiros no
exterior, para empregados de empresas deixarem de fumar.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

925

Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos ilustres Pares para
aprovar a proposição nesta Casa.
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2015.

Deputado Zeca Cavalcanti
(PTB-PE)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado,
referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência
dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e
mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 13.003, de 24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014,
em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
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§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 17- A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito
dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente
de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por
contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço.
§ 1º São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em
prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na
qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à
saúde a que aludem os arts. 1º e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à
saúde.
§ 2º O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições
para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem:
I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços
contratados;
II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da
periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos
serviços prestados;
III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que
necessitem de autorização administrativa da operadora;
IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação,
renovação e rescisão;
V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas.
§ 3º A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2º deste artigo será
anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada anocalendário.
§ 4º Na hipótese de vencido o prazo previsto no § 3º deste artigo, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, quando for o caso, definirá o índice de reajuste.
§ 5º A ANS poderá constituir, na forma da legislação vigente, câmara técnica com
representação proporcional das partes envolvidas para o adequado cumprimento desta Lei.
§ 6º A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste artigo
(Artigo acrescido pela Lei nº 13.003, de 24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014, em
vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial)
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado ou cooperado de uma operadora
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica as seguintes
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obrigações e direitos: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.003, de
24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014, em vigor após decorridos 180 dias de sua
publicação oficial)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor,
de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da
Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto
ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

929

privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º. É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar ¿ ANS, autarquia sob
o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como
órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a
assistência suplementar à saúde.
Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à ANS é caracterizada
por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos,
autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes.
Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo instalar a ANS, devendo o seu regulamento,
aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional básica.
Parágrafo único. Constituída a ANS, com a publicação de seu regimento interno,
pela diretoria colegiada, ficará a autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas
atribuições.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
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Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade
e dignidade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 1.039, DE 2015
(Do Sr. Ronaldo Martins)
Dá nova redação ao parágrafo único, incisos II e III; e acrescenta
parágrafo 2º ao art. 13 da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos
e seguros privados de assistência à saúde, na forma que indica.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1º. O parágrafo único e os incisos II e III do artigo 13 da Lei nº. 9.956, de 03 de
junho de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 13. ................................................................................
............................................................................................
§1º. Os produtos de que trata o caput, contratados
individualmente ou coletivamente, terão vigência mínima de um
ano, sendo vedadas:
I – ......................................................................................
............................................................................................
II – a suspensão ou recisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior
a sessenta dias consecutivos, desde que o consumidor seja
comprovadamente notificado até o quadragésimo dia de
inadimplência; e
III – a suspensão ou a recisão unilateral do contrato, em
qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do
segurado ou paciente terminal.

Art. 2º. Fica acrescido o parágrafo 2º ao artigo 13 da Lei nº. 9.956, de 03 de junho de
1998, com a seguinte redação:
§2º. Considera-se paciente terminal o portador de doença para
o qual foram esgotados todos os recursos terapêuticos
disponíveis e que apresente estado clínico grave, sem
perspectiva de recuperação e para o qual haja expectativa de
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morte num prazo máximo de 6 (seis) meses da data do
diagnóstico.
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O projeto de lei em tela tem o objetivo de garantir a plenitude dos
direitos dos usuários dos planos e seguros privados de assistência à saúde no
Brasil, em face dos constantes abusos cometidos pelas empresas que operam
esses serviços.
É sabido, até mesmo pela frequência com que são denunciadas
junto aos órgãos de defesa do consumidor, que as operadoras de plano de saúde
estão procedendo com o cancelamento de planos de saúde, notadamente os
coletivos, de forma unilateral, quando identificam desvantagem na relação financeira
contratual. Isso tem causado prejuízos incalculáveis aos consumidores desses
serviços, inclusive com implicação na saúde e até no agravamento de doenças e em
mortes.
Não respeitam a vida e deixam em situação de insegurança milhares
de segurados, desrespeitando frontalmente a Constituição Federal, o Código Civil, o
Código de Defesa do Consumidor, além de princípios garantidores da dignidade
humana, da função social do contrato, a boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do
Código Civil) e da vedação ao abuso do poder econômico.
Os limites da função social do contrato estão dispostos no art. 421
do Código Civil. E diz que o contrato não pode ser visto apenas como papel
garantidor da circulação de riquezas, mas como desenvolvedor do social, como, por
exemplo, a defesa das partes em desvantagem, como os consumidores que têm
seus planos de saúde cancelados.
A súmula 469, do Superior Tribunal de Justiça, garantiu o
entendimento sobre o qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde. Onde o art. 51, inciso XI, estabelece que seja nula de
pleno direito, em razão de abusividade, a cláusula contratual que autorize o
fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja
conferido ao consumidor. É cláusula claramente abusiva, como dispõe o inciso IV do
mesmo artigo.
A ausência do contrato do tipo coletivo, como versa hoje o §1º do
art. 13, tem dado margem ao cancelamento unilateral por parte das operadoras. A
presente propositura inclui esses contratos coletivos.
Outra modificação proposta estabelece a possibilidade de recisão
unilateral do contrato, por parte da operadora, no caso de inadimplência por 60 dias
consecutivos, afastando a acumulação de atrasos em períodos diferentes, o que
deixa as operadoras à vontade para rescindir quando lhe convier, sob o argumento
do somatório de dias atrasados, geralmente pegando o segurado de surpresa.
Outra inovação proposta pelo presente projeto de lei, é a inclusão da
impossibilidade de rescisão do contrato de forma unilateral no caso de paciente
terminal o direito antes assegurado apenas ao segurado internado.
Em face de que são necessárias todas as modificações propostas
pelo Projeto de Lei, que garantirá, de forma efetiva, os direitos dos brasileiros
clientes das operadoras de planos de saúde.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

933

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2015.
RONALDO MARTINS
Deputado Federal – PRB/CE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de
deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à
saúde. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DOS FATOS JURÍDICOS
TÍTULO I
DO NEGÓCIO JURÍDICO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os
usos do lugar de sua celebração.
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente.
.......................................................................................................................................................
TÍTULO V
DOS CONTRATOS EM GERAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Preliminares
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,
como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA PROTEÇÃO CONTRATUAL
.......................................................................................................................................................

Seção II
Das Cláusulas Abusivas
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas
ao fornecimento de produtos e serviços que:
I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de
direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a
indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;
II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos
previstos neste código;
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
V - (VETADO);
VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;
VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico
pelo consumidor;
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora
obrigando o consumidor;
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de
maneira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual
direito seja conferido ao consumidor;
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação,
sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a
qualidade do contrato, após sua celebração;
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias
necessárias.
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato,
de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
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III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a
natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao
caso.
§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto
quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.
§ 3º (VETADO).
§ 4º É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao
Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula
contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo
equilíbrio entre direitos e obrigações das partes.
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos,
informá-lo prévia e adequadamente sobre:
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
III - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
§ 1º As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu
termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 9.298, de 1/8/1996)
§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou
parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
§ 3º (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÚMULA 469
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano
de saúde.

PROJETO DE LEI N.º 2.128, DE 2015
(Do Sr. Tenente Lúcio)
Altera os artigos 15 e 16 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que
"dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4570/2001.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º O art. 15 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.

15.

Não

é

permitida

a

variação

das

contraprestações pecuniárias estabelecidas pelos planos
e seguros de saúde, em razão da idade do consumidor,
para segurados que mudarem de faixa etária.” (NR)

Art. 2º Suprima-se o inciso IV, do art. 16, da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A

Lei

dos

Planos

de

Saúde

representou,

indubitavelmente, um notável avanço na proteção dos direitos dos
beneficiários desses tipos de contratos.

Antes da vigência daquela norma jurídica, vigorava a
verdadeira lei da selva, com grandes desrespeitos e abusos sendo
cometidos por parte das operadoras e contra a parte fraca da relação: o
consumidor.

Há, entretanto, dispositivos na legislação citada que
ainda representam um abuso contra a saúde dos signatários de tais
contratos, principalmente dos mais velhos.
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O artigo 15 do indigitado diploma jurídico possibilita o
aumento das prestações por alteração da idade, sendo que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar exarou norma prevendo a validade de
sete faixas etárias e que entre a primeira e a última faixa a variação não
pode exceder seis vezes.

Muitas

empresas,

contudo,

aproveitam-se

dessa

faculdade que lhes dá a Resolução da ANS para concentrar os aumentos
nas faixas mais idosas, como forma de inviabilizar a permanência de
pessoas que, por conta de sua idade, demandam mais assistência a suas
respectivas saúdes.

Tal perversidade colide com a igualdade que deve
prevalecer no tratamento dos usuários, garantindo-lhes o direito pelo qual
pagam desde a assinatura do contrato, até o momento que vierem, por
morte ou por interesse próprio, se desvincularem da respectiva operadora.

Assim, propomos que seja vedada a possibilidade de
variação de preços em função da idade do segurado e esperamos o apoio
de nossos ilustres Pares para votar favoravelmente a essa medida que,
indubitavelmente, em muito representará conforto e segurança para
milhares de pessoas que utilizam do sistema de saúde suplementar.

Há de considerar que o segurado por um lapso
temporal cumpriu o contrato com o pagamento mensal do plano de saúde,
momento

etário

que

demandou

inversamente

ao

argumento

das

seguradoras, menor incidência em recorrer ao sistema de saúde,
justamente pelo fato da idade.
Sala das Sessões, em 30 de junho de 2015.

Deputado TENENTE LÚCIO
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas
etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º, ou sucessores, há mais de dez anos. (Parágrafo único com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
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XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado,
referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência
dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e
mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 13.003, de 24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014,
em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

941

PROJETO DE LEI N.º 2.274, DE 2015
(Do Sr. Rogério Rosso)
Altera a Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, para dispor sobre a
aplicação da cláusula de reajustes dos planos e seguros privados de
assistência à saúde.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° O §2° do art. 35-E da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a viger com a seguinte redação:
Art. 35-E. ................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
§2° Nos contratos individual, familiar, coletivo empresarial e
coletivo por adesão de produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta
Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de
reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da
ANS.
........................................................................................”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Fenômeno que vem crescendo no país, a diminuição da oferta de
planos de saúde na modalidade individual e a proliferação de planos familiares e
coletivos, vem impactando de forma extremamente deletéria para os consumidores
que contratam os produtos. Os produtos são oferecidos com valores atrativos, mas
sofrem aumentos abusivos ao longo da vigência dos contratos.
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De maneira geral isso se explica porque na Lei n° 9.656, de 3 de junho
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, há
total omissão acerca do controle efetivo dos reajustes aplicados aos planos
chamados coletivos empresariais ou por adesão, além dos familiares.
Assim, os planos coletivos não têm seu índice de reajuste diretamente
regulado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), como ocorre com os
individuais, ficando livres para determinarem o aumento na mensalidade. O
problema é que esses produtos costumam ter reajustes muito mais altos que os
individuais.
Conforme a Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, enquanto os reajustes
dos planos do tipo individual devem ser submetidos à prévia aprovação da ANS, os
planos do tipo familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão apenas
comunicam o reajuste à ANS, que em nada se opõe ou interfere. Nesses casos, a
Agência apenas acompanha os aumentos de preços, os quais, em tese, devem ser
acordados mediante negociação entre as partes e devidamente comunicados à
Agência em até 30 dias da sua efetiva aplicação.
De acordo com o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor),
considerando que o aumento determinado pela ANS em 2014 foi de 9,65% para os
planos individuais, a média de reajuste dos planos coletivos foi quase o dobro,
sendo que em alguns casos o aumento ultrapassou os 60%.
Merece atenção especial a comercialização de planos coletivos para
grupos a partir 3 vidas, já que os planos de saúde acabam alcançando pequenos
grupos familiares que possuem negocio próprio, ou pequenas empresas, apenas
com a oferta de uma mensalidade de menor valor, comparado ao plano individual
que os consumidores possuíam, com a mesma qualidade de cobertura.
A oferta desses novos planos é inicialmente tão atrativa que muitas
pessoas se associaram a sindicatos de sua categoria, ou até mesmo criaram o
CNPJ para o grupo familiar, para se beneficiarem dessa modalidade de contrato. Na
verdade, trata-se de uma estratégia usada pelos planos de saúde para fugir do
controle de reajuste da ANS.
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Entretanto, essa modalidade é benéfica durante o período no qual
nenhum segurado do plano se utiliza apenas superficialmente dos serviços ofertados
pelas operadoras de saúde, isso porque perante qualquer tratamento prolongado há
um aumento gritante dos valores, uma vez que são poucos membros para diluir o
sinistro de utilização.
Os Tribunais de Justiça estão acostumados com essa conduta abusiva
e têm decidido que quando se tratar de falsos planos coletivos, ou seja, com poucas
pessoas, o reajuste que deverá ser aplicado é o mesmo autorizado pela ANS para
os planos individuas, para que não ocorra desequilíbrio entre as partes.
No sentido de caminhar para a solução do problema, apresentamos
este Projeto de Lei que submete as modalidades de contrato familiar, coletivo
empresarial e coletivo ao controle efetivo da ANS, que passa a se responsabilizar
pelos reajustes e não mais meramente acompanhá-los.
Certo da contribuição significativa às relações de consumo de planos
de saúde em nossa sociedade, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação dessa proposição.

Sala das Sessões, 08 de julho de 2015.

Deputado ROGÉRIO ROSSO
PSD/DF
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
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Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
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Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a
partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como
àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a
possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (“Caput” do artigo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Sem prejuízo do disposto no art. 35-E, a adaptação dos contratos de que trata
este artigo, deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos contratantes, de acordo
com as normas a serem definidas pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação
pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens correspondentes ao
aumento de cobertura, e ficará disponível para verificação pela ANS, que poderá determinar
sua alteração quando o novo valor não estiver devidamente justificado. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de
carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei,
observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa
operadora. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes tem
caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes já
inscritos, permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua
titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, contratados
até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por tempo indeterminado, apenas
para os consumidores que não optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados
extintos para fim de comercialização. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 7º Às pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não-optantes pela
adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos originais, nas
coberturas assistenciais neles pactuadas. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
§ 8º A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que deverão ser
adotados pelas empresas para a adatação dos contratos de que trata este artigo. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão
colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para:
I - estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor
de saúde suplementar;
II - aprovar o contrato de gestão da ANS;
III - supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS;
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar
sobre:
a) aspectos econômico-financeiros;
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
c) parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim
quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de sociedade anônima;
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d) critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos especiais ou seguros
garantidores;
e) criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que
julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência
à saúde em caso de insolvência de empresas operadoras;
V - deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma
a subsidiar suas decisões.
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no inciso IV
deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas
pelo CONSU. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-B. O CONSU será integrado pelos seguintes Ministros de Estado:
I - Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de Presidente;
II - da Saúde;
III - da Fazenda;
IV - da Justiça; e
V - do Planejamento, Orçamento e Gestão.
§ 1º O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao
Presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse, ad
referendum dos demais membros.
§ 2º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a
decisão ao Colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação.
§ 3º O Presidente do Conselho poderá convidar Ministros de Estado, bem assim
outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões, não lhes sendo
permitido o direito de voto.
§ 5º O regimento interno do CONSU será aprovado por decreto do Presidente da
República.
§ 6º As atividades de apoio administrativo ao CONSU serão prestadas pela ANS.
§ 7º O Presidente da ANS participará, na qualidade de Secretário, das reuniões do
CONSU. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: ("Caput" do artigo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001 e com nova redação dada pela
Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001 e com nova redação
dada pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de
complicações no processo gestacional; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24/8/2001 e com nova redação dada pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
III - de planejamento familiar. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.935, de 11/5/2009)
Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto
neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da competência
fiscalizadora e normativa estabelecida nesta Lei e em seus regulamentos serão recolhidas à
conta daquela Agência, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por infração,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419-A/2006

947

ressalvado o disposto no § 6º do art. 19 desta Lei. (Artigo acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos
celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:
I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais
de sessenta anos de idade, estará sujeita à autorização prévia da ANS;
II - a alegação de doença ou lesão preexistente estará sujeita à prévia
regulamentação da matéria pela ANS;
III - é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou
familiar de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei por parte da
operadora, salvo o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 13 desta Lei;
IV - é vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou
em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente.
§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste por
mudança de faixa etária com idade inicial em 60 (sessenta anos) ou mais, deverão ser
adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as
seguintes disposições:
I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único
do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta Lei, e limitar-se-á
à diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com
adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no
início do último ano da faixa etária considerada;
II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as faixas
etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;
III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser
encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a
demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de
reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação;
IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS;
V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por
faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez anos ou mais de
contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica,
para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste
parágrafo.
§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste
das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS.
§ 3º O disposto no art. 35 desta Lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste
artigo. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1º desta Lei compreende todas as ações
necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde,
observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei as disposições da Lei nº
8.078, de 1990. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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Art. 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na SUSEP pelas
operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei e que forem
encaminhados à ANS em conseqüência desta Lei, deverão estar acompanhados de parecer
conclusivo daquela Autarquia. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos
consumidores, prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas,
os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da
operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza
jurídica. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter sigilo
relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em razão do exercício do
encargo, sob pena de incorrer em improbidade administrativa, sem prejuízo das
responsabilidades civis e penais. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões
deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de
qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as
alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.
Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente
inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento
firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS. (Artigo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º
desta Lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas devidamente autorizadas
a operar em tal atividade, conforme estabelecido na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999,
e regulamentações posteriores. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 36. Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Brasília, 3 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros
Pedro Malan
Waldeck Ornélas
José Serra
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PROJETO DE LEI N.º 2.295, DE 2015
(Do Sr. Rodrigo Garcia)
Estabelece diretrizes gerais para política de reajustes do setor de saúde
suplementar visando à proteção dos direitos dos consumidores e à
coexistência sustentável de planos de saúde individuais e de planos ou
seguros coletivos de saúde.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4201/2012.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece diretrizes gerais para política de reajustes do
setor de saúde suplementar visando à proteção dos direitos dos consumidores e à
coexistência sustentável de planos de saúde individuais e de planos ou seguros
coletivos de saúde.
Art. 2º A agência ou o órgão regulador na área de saúde suplementar
expedirá normas regulamentadoras destinadas ao equilíbrio financeiro e econômico
do sistema de saúde suplementar e à elaboração da política quinquenal para o
reajuste das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência
suplementar à saúde, individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Na ausência de regulamento, as regras de reajuste
aplicáveis aos planos de saúde individuais prevalecerão no âmbito dos planos ou
seguros coletivos de saúde.
Art. 3º Caberá à agência ou ao órgão regulador na área de saúde
suplementar estabelecer regras contratuais e de reajuste aplicáveis aos planos ou
seguros coletivos e individuais de saúde, conforme características específicas de
cada modalidade, de modo a permitir a coexistência sustentável das duas
modalidades de plano.
Art. 4º A agência ou o órgão regulador na área de saúde suplementar,
ao estabelecer diretrizes para os planos ou seguros de saúde, fixará:
I – critérios objetivos e limites de reajustes de preços;
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II – condições de oferta e de contratação, para proteger o consumidor
interessado em planos ou seguros individuais contra contratação abusiva ou forçada
de planos ou seguros coletivos.
Art. 5º O Poder Executivo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
expedirá regulamento disciplinando o disposto nesta lei.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa instituir regras que venham inibir a prática de
grave distorção perpetrada ultimamente na área da saúde suplementar: o
desaparecimento proposital e gradual, patrocinado pelo mercado, dos planos de
saúde individuais.
Como já é de amplo conhecimento público, parte das empresas que atuam no
setor de saúde suplementar deixou de comercializar planos individuais de saúde e
praticamente obrigaram os consumidores a firmarem planos empresariais, coletivos,
ou por adesão, com o objetivo de fugirem das regras mais rigorosas que disciplinam
os planos individuais; regras expedidas pelo órgão regulador (ANS).
Por sua vez, o órgão regulador não tem demonstrado disposição – seja por
ineficiência ou por submissão gradativa a processo de captura – de implementar
política específica que estimule uma coexistência sustentável entre as duas
modalidades de plano, protegendo assim o consumidor da contratação abusiva ou
forçada de planos de saúde coletivos.
Os planos individuais e familiares estão quase extintos e são pouco
comercializados, restando ao consumidor os planos empresariais ou coletivos por
adesão. Para conquistar clientes e estimular a assinatura de contratos coletivos, o
setor lança mão de estratégias que se aproveitam do ocaso da regulação. Uma
delas é instruir o usuário a se associar ficticiamente a uma entidade de caráter
coletivo.
A falta de regulação no âmbito dos planos coletivos tem permitido, por
exemplo, a existência de cláusulas que autorizam a rescisão do contrato de forma
unilateral e imotivada. O procedimento não parece ilegal, mas constitui uma fraude
evidente às normas de direito de consumidor e às regras éticas de mercado.
Segundo dados da ANS, dos 50,6 milhões de beneficiários de planos e
seguros-saúde em vigor no Brasil, menos de 20%, ou cerca de dez milhões, estão
em contratos individuais.
Merece destaque o fato de que a ANS autoriza, em média, aumento anual de
9% nos planos individuais, enquanto as mensalidades dos coletivos por adesão ou
empresariais sofrem reajustes médios de 15% a 20%.
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Diante desse quadro lamentável e de absoluta impotência do consumidor,
estou disposto a patrocinar iniciativa legislativa que tenha por objetivo corrigir essa
distorção.
Penso, contudo, que essa matéria não deve ficar restrita à discussão pontual
de um único problema. A distorção aqui narrada é apenas a ponta de um “iceberg”
que remete à necessidade de reabrirmos as discussões sobre o modelo de saúde
suplementar que queremos.
Advogo que não devemos inaugurar um debate maniqueísta em que são
confrontados, de maneira rasa, interesses de consumidores e de empresários do
setor. É sabido que o sistema de saúde suplementar deve enfrentar uma forte crise
a qualquer instante, trazendo transtornos e prejuízos para todos os envolvidos.
Proponho, então, a edição de legislação nova que aponte diretrizes para os
reajustes tarifários e estimule coexistência de planos de saúde individuais e
coletivos. O propósito do projeto de lei é, sobretudo, inaugurar uma discussão ampla
em vista dos novos problemas e da nova realidade do setor, uma vez que a ANS
parece ter perdido a capacidade de ser protagonista desse debate.
Para tanto, sugerimos que a proposição a ser elaborada não se destine a
alterar simbólica e pontualmente a Lei nº 9.961/2000, que cria Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Sugerimos a estruturação de lei à parte, a qual venha
estabelecer diretrizes gerais para política de reajustes do setor de saúde
suplementar visando à proteção dos direitos dos consumidores e à coexistência
sustentável de planos de saúde individuais e de planos ou seguros coletivos de
saúde.
Para tanto, conto com o apoio fundamental dos nobres pares.
Sala das Sessões, 08 de julho de 2015.

Deputado RODRIGO GARCIA
DEM/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000
Cria a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
Art. 1º. É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar ¿ ANS, autarquia sob
o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como
órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a
assistência suplementar à saúde.
Parágrafo único. A natureza de autarquia especial conferida à ANS é caracterizada
por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos,
autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes.
Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo instalar a ANS, devendo o seu regulamento,
aprovado por decreto do Presidente da República, fixar-lhe a estrutura organizacional básica.
Parágrafo único. Constituída a ANS, com a publicação de seu regimento interno,
pela diretoria colegiada, ficará a autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas
atribuições.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.344, DE 2015
(Do Sr. Odorico Monteiro)
Inclui o artigo 18-A na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-71/2003.

O Congresso Nacional decreta:
Artigo 1º – Inclui-se o Artigo 18-A na Lei 8.080 de 1990, que regulamenta o Sistema
Único de Saúde – SUS, mais especificamente na questão da competência dos Municípios,
incluindo-se o seguinte texto:
Artigo 18-A – Ficam obrigados todos os Hospitais Públicos, bem como aqueles que
possuam contratos e convênios para o atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS, a
comunicar, no caso dos procedimento eletivos, em até 48 horas, e nos casos de urgência ou
emergência nas primeiras 12 horas, às operadoras de planos de saúde, acerca de qualquer
agendamento ou a realização de procedimento eletivo ou emergencial na rede pública de
saúde.
Paragrafo Primeiro: A referida comunicação poderá ser por meio eletrônico ou através
do call center das operadoras, através do cadastramento das empresas interessadas em
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participar deste programa, devendo ser gerado documento (protocolo) que permita a
comprovação da comunicação da Operadora de Planos Privados de Assistência à Saúde.
Paragrafo Segundo: Ficará a cargo das Operadoras de Planos Privados de Assistência à
Saúde, o contato com o paciente visando a transferência do mesmo para sua rede própria ou
credenciada de serviço, respeitando os limites contratuais e existentes entre beneficiário e a
Operadora de Plano de Saúde.
Paragrafo Terceiro: Nos casos de agendamento de procedimento eletivos, a Operadora
de Saúde será responsável por comunicar a Instituição de Saúde Pública, sobre a transferência
do paciente para a sua rede, também por meio eletrônico ou por chamadas de call Center.
Paragrafo Quarto: Caso a Operadora após a ciência da notificação quanto a existência
de um paciente que está sendo ou será atendido na rede pública, venha a proceder à retirada
ou realocação do beneficiário, não serão devidos quaisquer valores a título de ressarcimento
ao SUS, sendo certo que se a Operadora nada fizer para promover a realocação deste paciente
respeitando os limites contratuais, ficará obrigada a ressarcir o SUS.
Paragrafo Quinto: O ressarcimento ao SUS não será devido, naqueles casos onde por
vontade expressa do paciente, familiares ou responsáveis, este, devidamente notificado dentro
do prazo acima estabelecido pela operadora, optar por continuar na rede pública de saúde.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem como intuito primordial a redução dos gastos da máquina de
saúde pública, isto porque, atualmente há um duplo gasto. O artigo 32 da Lei 9.659 de 1998,
prevê a colaboração do ressarcimento ao SUS, que nada mais é do que o SUS cobrar da
Operadoras de Plano Privados de Saúde, todos os valores gastos com procedimentos
realizados em pacientes que possuem um seguro privado.
Atualmente, tais valores correspondem segundo dados da Agencia Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, cerca de um bilhão de reais, contudo a máquina pública não dispõe do
contingente de pessoas, bem como de aparato tecnológico que consiga tornar efetiva tais
cobranças.
Assim sendo, o presente projeto de Lei visa reduzir o gasto tanto na realização de
procedimentos, como quanto aos gastos existentes para efetivar a cobrança destes valores. O
presente Projeto de Lei cria uma obrigação de comunicação das operadoras de planos de
saúde para os hospitais públicos, de forma que estas empresas possam retirar estes pacientes
dos hospitais, e, até mesmo, para evitar a realização do procedimento eletivo que poderia
ocorrer na rede privada.
Sendo a operadora notificada do agendamento ou da realização de algum tipo de
procedimento em algum de seus pacientes, esta poderá entrar em contato com o mesmo,
buscando oferecer-lhe uma opção dentro de sua rede controlada, evitando assim, tanto a
realização do procedimento na rede pública, como o gasto que haveria para a efetivação da
cobrança de tais valores no pós-atendimento ao paciente.
Há dados que mostram que 60% (sessenta por cento) dos atendimentos realizados em pessoas
que possuem planos de saúde na rede pública são eletivos, e, representam os procedimentos
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mais custosos à máquina pública, sem falar no fato que haveria a criação de novas vagas para
atendimento daqueles que não possuem planos privados de saúde.
Assim, o presente Projeto de Lei é de suma importância para o Brasil, uma vez que este visa
reduzir gastos, e o mesmo tempo criar maior acessibilidade da população a um dos serviços
mais essenciais que temos no Brasil, o direito à saúde.

14 de julho de 2015

DEPUTADO ODORICO MONTEIRO
PT-CE
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Competência
.......................................................................................................................................................
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde - SUS compete:
I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde;
II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada
e hierarquizada do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com sua direção estadual;
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III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições
e aos ambientes de trabalho;
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição;
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para
a saúde;
VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham
repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes, para controlá-las;
VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;
VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras;
X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com
entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução;
XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;
XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu
âmbito de atuação.
Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos
Municípios.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
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§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
12.469, de 26/8/2001)

§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 24/8/2001)

§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)

§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.504, DE 2015
(Da Comissão Especial destinada a analisar e apresentar propostas
com relação à partilha de recursos públicos e respectivas
obrigações da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal (Pacto Federativo))
Permite que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sejam
ressarcidos pelos planos e seguros privados de assistência à saúde nos
casos de atendimento dos respectivos segurados.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-71/2003.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei permite que os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios possam ser também ressarcidos pelas instituições operadoras de planos
e seguros privados de assistência à saúde nos casos de atendimento dos
respectivos segurados em suas unidades de saúde.
Art. 2º O ressarcimentos efetuados pelas operadoras ao SUS com
base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao
Fundo Nacional de Saúde – FNS, a que se refere o art. 32 da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, serão repartidos em conformidade com o seguinte:
I – 20% (vinte por cento) dos recursos serão retidos pelo Fundo
Nacional de Saúde – FNS, integrando o orçamento do referido fundo para aplicação
em sua programação orçamentária anual;
II – 80% (oitenta por cento) dos recursos serão repassados
integralmente à unidade pública de saúde responsável pelo atendimento dos
segurados das instituições operadoras de planos e seguros privados de assistência
à saúde, integrante da administração direta ou indireta da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, inclusive quando o atendimento for realizado por
hospital universitário público.
Art. 3º Os recursos recebidos na forma do estabelecido no art. 2º
serão aplicados, necessariamente, em ações e serviços públicos de saúde.
§ 1º Os Tribunais de Contas competentes fiscalizarão o disposto
neste artigo, considerando o seu cumprimento para a elaboração do parecer prévio
sobre as contas do respectivo governo estadual ou municipal.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016.

JUSTIFICAÇÃO
A presente proposição atende a uma reivindicação antiga dos
Governadores e Prefeitos que querem também participar do ressarcimento de
despesas realizadas pelas respectivas unidades de saúde nos casos de
atendimento dos segurados de instituições operadoras de planos e seguros privados
de assistência à saúde.
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Atualmente estes recursos são transferidos ao Fundo Nacional de
Saúde (FNS) do Ministério da Saúde.
Estamos propondo que 80% dos recursos sejam repassados pelo
FNS ao ente federado responsável pelas unidades de saúde que realizaram o
atendimento dos segurados de instituições operadoras de planos e seguros privados
de assistência à saúde.
Contamos com o apoio dos nobres Parlamentares a este justo
pleito dos Governadores e Prefeitos.
Sala das Sessões, em 15 de Julho de 2015.

Deputado DANILO FORTE (PMDB/CE)
Presidente

Deputado André Moura (PSC/SE)
Relator
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
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§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de
26/8/2011)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
Art. 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos
próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em
nível superior, sem ônus adicional.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.608, DE 2015
(Do Sr. Luiz Carlos Ramos)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-176/2015.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º - A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar
acrescida do art. 16-A:
“Art. 16-A - As operadoras de planos de
assistência à saúde ficam obrigadas a conceder aos
consumidores titulares de plano individual ou familiar, no ato da
renovação automática anual do contrato, a partir da primeira
renovação, um bônus progressivo, até o limite especificado,
quando o consumidor e ou seus dependentes, não utilizarem
durante a vigência anual da cobertura prevista médicohospitalar do Plano-Referência contratado, de acordo com a
seguinte progressão:
I – Classe um: 1ª Renovação, 5% de desconto;
II – Classe dois: 2ª Renovação, 10% de desconto;
III - Classe três: 3ª Renovação, 15% de desconto;
IV - Classe quatro: 4ª Renovação, 20% de desconto;
V - Classe cinco: 5ª Renovação, 25% de desconto.
Parágrafo 1º. Se durante a vigência do contrato
anual, o segurado utilizar a cobertura assistencial médicohospitalar do plano-referência à saúde contratado, ocorrerá
uma redução na sua classificação, retornando para a classe
inferior na tabela de bônus a que se encontra, dentro dos
limites estabelecidos nos incisos de I a V deste artigo.
Parágrafo 2º. Nos casos de portabilidade de
contratos, as operadoras de plano de assistência à saúde são
obrigadas a aceitar as transferências de bônus de suas
congêneres, desde que seja devidamente apresentada a cópia
da apólice com o histórico do segurado.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Há dezessete anos, o Congresso Nacional oferecia ao País a
regulamentação do setor de planos de saúde. Até então, vigorava nesse mercado
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verdadeira lei da selva, em que a parte fraca — o consumidor — era submetido a
todo tipo de desrespeito e abusos.
Desde então, o setor passou a ser regulado por uma agência
setorial, a legislação foi aperfeiçoada e houve um balizamento do mercado
suplementar em saúde, de forma a permitir a expansão do setor e maior segurança
jurídica para consumidores, prestadores e operadores de planos de saúde.
Evidentemente, toda legislação é passível de aperfeiçoamento.
A cada momento histórico torna-se necessário que os representantes do povo façam
a leitura das demandas da sociedade e proponham, debatam e introduzam novos
dispositivos legais de forma a permitir o gozo dos direitos e a expansão das
atividades em todos os setores da vida nacional.
Assim é que por meio de consultas e auscultas à população,
aos prestadores de serviços e aos operadores de planos de saúde vislumbramos a
necessidade que o mercado contasse com fator moderador do uso dos contratos, a
exemplo do que ocorre há décadas com o mercado de seguro automotivos.
No setor de planos de saúde, o consumidor paga o mesmo se
utiliza intensivamente o contratado ou não. Demais, as operadoras, ao calcularem o
risco, dividem o que calculam igualmente entre os que fazem uso abusivo dos seus
planos e aqueles que o utilizam conscientemente.
Desse modo, propomos uma tabela de descontos progressivos
que incidiriam sobre os contratos daqueles que se abstivessem de utilizá-lo ao longo
da vigência anual. Em linhas gerais, renovar o contrato significa subir uma classe na
tabela de bônus, e quando da necessidade de utilizar a cobertura assistencial
hospitalar significa descer.
Cremos que a adoção dessa medida representará um
desestímulo para a utilização inconsequente e desnecessária de serviços médicohospitalares e permitirá considerável economia aos que utilizam de forma sensata.
Ante o exposto, e certo da relevância e alcance social da
proposição, esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2015.
Deputado LUIZ CARLOS RAMOS
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado,
referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei
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implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência
dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e
mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (“Caput” do
artigo com redação dada pela Lei nº 13.003, de 24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014,
em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial)
§ 1º É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste
artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS
com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de
rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o
§ 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o
estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta
hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Excetuam-se do previsto no § 2º os casos de substituição do estabelecimento
hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a
operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro
estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para
o consumidor. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001))
§ 4º Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas
deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: (Parágrafo acrescido
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - nome da entidade a ser excluída; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS,
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor.
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 2.949, DE 2015
(Do Sr. Domingos Sávio)
Acrescenta art. 15-A à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "Dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde".

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4570/2001.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Os reajustes nos planos de saúde contratados com os segurados
aposentados em geral pela Previdência Social não poderão ultrapassar o mesmo
percentual de aumento que lhes tenha sido assegurados no mesmo período de
vigência pela Previdência Social.
§ 1º. O valor relativo à diferença entre o limite estabelecido no artigo 15-A e o
valor máximo de reajuste autorizado pela ANS – Agência Nacional de Saúde
Suplementar, para o respectivo plano de saúde, constituirão crédito pecuniário em
favor da operadora contratada junto ao governo federal, que poderá ser utilizado
para pagamento de tributos, taxas e contribuições federais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

Os aposentados no Brasil são vítimas de regras absurdamente injustas
que perduram há décadas, e a cada ano as aposentadorias vem sendo reduzidas
perdendo o seu valor de compra. Isto ocorre devido aos efeitos perversos do fator
previdenciário, somados a reajustes anuais abaixo da inflação do período. Além
disso, os planos de saúde em sua maioria passam a adotar percentuais de reajustes
bem superiores a correção das aposentadorias, transformando a vida destes
cidadãos que tanto contribuíram, e ainda contribuem para nosso País em verdadeiro
pesadelo.
Muitos chegam ao desespero quando não tendo como pagar, perdem a
cobertura de planos que com sacrifício pagaram por décadas, isto ocorre
justamente na fase de suas vidas que mais precisam, dado aos riscos de
incidência mais frequente de enfermidades com o avanço da idade.
Portanto, o mínimo que devemos assegurar-lhes é que o reajuste dos
planos de saúde não ultrapassem o respectivo reajuste da aposentadoria.
Por outro lado não é justo transferir aos demais usuários este custo e
onerar as prestadoras de serviços suplementares de saúde com a diferença entre
valor cobrado no limite máximo do reajuste da aposentadoria e valor real do reajuste
devidamente comprovado e autorizado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS.
Por esta razão, entendemos que este “custo social” deve ser suportado
pelo próprio governo, que também é o responsável por limitar o reajuste das
aposentadorias dos percentuais reais de inflação.
Ante o exposto, e certo da relevância e alcance social da proposição,
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
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Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2015.

Deputado DOMINGOS SÁVIO
(PSDB-MG)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas
etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com
sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º, ou sucessores, há mais de dez anos. (Parágrafo único com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com
clareza: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
I - as condições de admissão;
II - o início da vigência;
III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;
IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15;
V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; (Inciso com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - os eventos cobertos e excluídos;
VII - o regime, ou tipo de contratação:
a) individual ou familiar;
b) coletivo empresarial; ou
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c) coletivo por adesão; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do
consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica,
hospitalar e odontológica; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária;
X - a área geográfica de abrangência; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias.
XII - número de registro na ANS. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será
obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das
condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, além de material
explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características,
direitos e obrigações. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.043, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Dá nova redação ao § 1º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que "Dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde",
no que diz respeito ao direito de aposentados, nas mesmas condições
de quando estavam empregados .

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7694/2014.

Art. 1º Dá nova redação ao art. 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, que "Dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde”, no que diz
respeito ao direito de aposentados e demitidos sem justa causa manterem o plano
de saúde, nas mesmas condições de quando estavam empregados:
..............................................................................................................
“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para os produtos de que tratam
o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei em decorrência de vínculo
empregatício é assegurado o direito de manutenção como beneficiário
do plano de saúde coletivo de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho , desde que tenha contribuído indiretamente com
seu labor por mais de 10 (dez) anos e assuma o pagamento integral no
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valor que sua empregadora o fazia, não podendo ser realocados em
carteira diferentes, com valores de contribuições diferentes depois de
se desligarem da empresa como se estivesse contratando o plano de
saúde a primeira vez.”(NR)

Art. 2º A Agência Nacional de Saúde Suplementar deverá editar nova
Resolução Normativa dando maior clareza do direito estabelecido no
Art. 31 dessa Lei.
Art. 3º Essa lei entra m vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua
publicação

JUSTIFICATIVA
O direito do aposentado assegurado pela Lei dos Planos de Saúde (Le
i 9.656/1998, ainda é desconhecido de muitas pessoas que chegam a aposentadoria
e são surpreendidas com aumentos bruscos nas mensalidades de seus planos de
saúde. Muitos precisam buscar a via judicial, ainda que o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) já tenha interpretado a Lei de forma a reafirmar que os planos de
saúde coletivos devem ser mantidos sob as mesmas condições de assistência
médica e inclusive de preço desde que assuma o pagamento integral.
Assim, uma vez que no texto da lei e tão pouco da Resolução
Normativa nº 279 da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é explícito a
proibição de segregação do segurado em um grupo considerado de maior risco,
com menos cobertura e preço maior, como se ele fosse um cliente novo, dando
margem para que as seguradoras tente revogar as liminares em favor dos
segurados, apresento o presente projeto de lei por considerar ilegal a manutenção
dos inativos em um grupo à parte dos ativos, devendo os custos e riscos serem
compartilhados de maneira solidária.

Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 2015.

Deputado MARCELO BELINATI
PP/PR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º do art. 1º desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas,
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra
de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde FNS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 2º Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a
discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º A operadora efetuará o ressarcimento até o 15º (décimo quinto) dia da data de
recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela
Lei nº 12.469, de 26/8/2001)
§ 4º O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3º será cobrado com os
seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por
cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3º serão inscritos em dívida
ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao
Fundo Nacional de Saúde. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 7º A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos
encaminhados, conforme previsto no § 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer
procedimentos para cobrança dos valores a serem ressarcidos. (Parágrafo acrescido pela
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Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001, com redação dada pela Lei nº 12.469, de
26/8/2011)
§ 8º Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS
e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º
do art. 1º desta Lei. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 9º Os valores a que se referem os §§ 3º e 6º deste artigo não serão computados
para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos
termos da Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 279, DE 24 DE NOVEMBRO DE
2011
Dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30
e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e
revoga as Resoluções do CONSU nºs 20 e 21,
de 7 de abril de 1999
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em
vista do que dispõe o inciso II do artigo 10 e o inciso XI do artigo 4º, ambos da Lei nº 9.961,
de 28 de janeiro de 2000; os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; e a alínea
“a” do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa – RN nº 197, de 16 de julho de 2009,
em reunião realizada em 7 de novembro de 2010, adotou a seguinte Resolução Normativa, e
eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o direito de manutenção da condição de
beneficiário para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa e aposentados que
contribuíram para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.656, de
3 de junho de 1998.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, considera-se:
I – contribuição: qualquer valor pago pelo empregado, inclusive com desconto em
folha de pagamento, para custear parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu
plano privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo
empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à coparticipação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator de
moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica;
II – mesmas condições de cobertura assistencial: mesma segmentação e cobertura,
rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e
fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos; e
III – novo emprego: novo vínculo profissional que possibilite o ingresso do exempregado em um plano de assistência a saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou
de autogestão.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 4.097, DE 2015
(Do Sr. Marcelo Belinati)
Determina que os hospitais integrantes do SUS realizem convênios para
que os órgãos de assistência social providenciem alimentação e
hospedagem para os acompanhantes de internados carentes que
residam a mais de 50km de distância, enquanto durar a internação.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7340/2006.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Seja redesignado parágrafo primeiro, o parágrafo único do
artigo 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e acrescentado o
parágrafo segundo, com a seguinte redação:

“Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde
(SUS) compete:
.....................................................................................

§1º. ..............................................................................

§2º. Os hospitais integrantes da rede nacional do SUS,
devem se articular com as redes de Assistência Social, por meio
dos CRAS dos municípios, para providenciar alimentação e
hospedagem aos parentes de pacientes carentes internados por
conta de doenças graves, que tenham que se deslocar mais de 50
km (cinquenta quilômetros) de suas residências, limitado a 01 (um)
parente por paciente, enquanto durar a internação”. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO

O objetivo do presente Projeto de Lei, é solucionar um
grave problema social: as dificuldades enfrentadas pelo cidadão de baixa
renda, quando algum parente próximo é internado em cidades distantes de sua
residência.

As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade,
enfrentam, normalmente, grandes dificuldades para custear suas necessidades
mais básicas. Quando enfrentam doenças graves no seio familiar, o que já é
difícil, se transforma em uma tragédia. Pior quando o familiar precisa ser
internado em uma cidade distante e sem nenhum parente por perto para dar
suporte, como alimentação e abrigo, por exemplo.

Nossa Constituição Federal tem como um de seus
fundamentos, a dignidade da pessoa humana. Tendo em vista esta missão
constitucional, é dever do Poder Legislativo buscar a solução de problemas que
perturbam gravemente esta dignidade.

Pensando

nisso,

apresentamos

este

projeto.

Nele,

vislumbramos o dever do Estado em auxiliar seus cidadãos mais necessitados.
Sob esse prisma, quem poderia ser mais necessitado do que o pai, neste caso
muito humilde, que precisa abandonar suas atividades, muitas vezes
desempregado, para acompanhar um filho doente? Ou a esposa, necessitada,
que precisa deslocar-se para outra cidade para prestar auxílio ao esposo
enfermo? Ainda, os filhos, já sem condições financeiras, que têm de
acompanhar suas mães e pais, num internamento distante?

Se essas pessoas, que vivem uma vida humilde já
enfrentam dificuldades no seu dia a dia, imagine-se quando precisam se
deslocar de seus lares, surgindo a necessidade de se alimentar em lanchonetes
e restaurantes e se abrigar em hotéis e pousadas. O Estado, neste momento,
deve socorrê-las.
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Portanto, tendo em vista a obrigação desta nobre Casa de
Leis, de tutelar os interesses da população brasileira, principalmente aqueles
que vivem em condição de vulnerabilidade social, enfrentando ainda, a tragédia
de uma doença na família, apresentamos a presente preposição.

Por todo o exposto, esperamos contar com o apoio de
nossos ilustres Pares para aprovação da medida, que busca tutelar a dignidade
humana quando mais seriamente ameaçada.
Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 2015.

Deputado Marcelo Belinati
PP/PR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Da Competência
Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde - SUS compete:
I - formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
II - participar na formulação e na implementação das políticas:
a) de controle das agressões ao meio ambiente;
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b) de saneamento básico; e
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho;
III - definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanitária;
IV - participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgão afins,
de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde
humana;
V - participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das
condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador;
VI - coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica;
VII - estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e
fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios;
VIII - estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade
sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX - promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do
exercício profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde;
X - formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política
nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais
órgãos governamentais;
XI - identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o
estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde;
XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para
a saúde;
XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;
XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde;
XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e
municipal;
XVI - normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados;
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,
respeitadas as competências estaduais e municipais;
XVIII - elaborar o Planejamento Estratégico Nacional no âmbito do SUS, em
cooperação técnica com os Estados, Municípios e Distrito Federal;
XIX - estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação
técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional em cooperação técnica com os
Estados, Municípios e Distrito Federal.
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e
sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que
possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS ou que
representem risco de disseminação nacional.
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS compete:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419/2006

974

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de
saúde;
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de
Saúde - SUS;
III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente
ações e serviços de saúde;
IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V - participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio
ambiente que tenham repercussão na saúde humana;
VI - participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento
básico;
VII - participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes
de trabalho;
VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política
de insumos e equipamentos para a saúde;
IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas
públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e
gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;
XI - estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e avaliação das
ações e serviços de saúde;
XII - formular normas e estabelecer padrões, em caráter suplementar, de
procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano;
XIII - colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos,
aeroportos e fronteiras;
XIV - o acompanhamento, a avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade
e mortalidade no âmbito da unidade federada.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.294, DE 2016
(Da Sra. Erika Kokay)
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".

DESPACHO:
APENSE-SE À (AO) PL-7267/2002.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 10 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 10. ..........................................................................
........................................................................................
§ 5º Excetuam-se do disposto no inciso VII as órteses e
próteses para correção de problemas auditivos.”
Art. 2º O inciso I, do art. 12, da Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “d”:
“Art. 12. ..........................................................................
I - ....................................................................................
d) cobertura de consultas fonoaudiológicas, em número
ilimitado.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a sua
publicação.
JUSTIFICAÇÃO
Há dezoito anos, o Congresso Nacional, cumprindo seu papel,
regulamentou o setor de planos de saúde. Até então, vigorava nesse mercado
verdadeira lei da selva. Nessas circunstâncias, a parte fraca — o consumidor — era
submetido a todo tipo de desrespeito e abusos.
Desde então, e progressivamente, o setor passou a ser
regulado por uma agência setorial, a legislação foi aperfeiçoada e houve um
balizamento do mercado suplementar em saúde, de forma a permitir a expansão do
setor com maior segurança jurídica para consumidores, prestadores e operadores
de planos de saúde.
Não restam dúvidas, contudo, de que toda legislação é
passível de aperfeiçoamento. Novas situações, novas tecnologias, novas
necessidades advindas da realidade social impõem constante e periódica
reavaliação dos textos legais, com vistas a sua adequação à realidade. Assim, cabe
aos representantes do povo auscultar a sociedade, ficar atentos à realidade e
acompanhar as evoluções técnicas.
Foi justamente a partir desse comportamento que detectamos
uma distorção na atuação dessas empresas, por estarem isentas de fornecer
aparelhos auditivos a pessoas que deles necessitam, bem como limitarem o número
de consultas de fonoaudiologia. Ora, tal fato se constitui em verdadeira limitação ao
direito à saúde e demanda, de nossa parte, uma ação corretora imediata.
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Dessa forma, esperamos com a presente iniciativa corrigir essa
discriminação injusta aos portadores de problemas auditivos e da fala, e merecer o
apoio de nossos ilustres Pares, para que nossa proposta seja transformada em
norma jurídica e venha a fazer justiça a todos os cidadãos brasileiros.
Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2016.
Deputada ÉRIKA KOKAY
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Inciso com redação dada pela Lei nº
12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180 dias após sua
publicação)

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
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X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)

§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide ADIN nº 1.931-8, de
21/8/2003)

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)

Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.738, de
30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial)

Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2408/2001)

Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
(Alínea acrescida pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor
180 dias após sua publicação)

II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso
oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de
procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em
âmbito de internação hospitalar; (Alínea acrescida pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU,
Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180 dias após sua publicação)

III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
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possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste
artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente,
ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste
artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente
ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por
ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com
prescrição médica. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição
Extra, de 13/11/2013, em vigor 180 dias após sua publicação)

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

a) a recontagem de carências;
b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
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.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.404, DE 2016
(Do Sr. Herculano Passos)
Dispõe sobre a obrigatoriedade e cobertura da vacina contra HPV pelos
planos de saúde.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL 2538/2011

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° A Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde, passa a viger acrescida do
seguinte artigo 10-C:
“Art. 10-C. Cabe às operadoras dos produtos referidos no inciso I e §
1o do art. 1o desta lei, por meio de rede própria, credenciada, contratada,
referenciada, ou mediante reembolso, fornecer a vacina contra o Papiloma Vírus
Humano - HPV.”
Art. 2º Esta lei entrará em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da
data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
HPV é a sigla em inglês para papiloma vírus humano, organismo
biologicamente capaz de infectar a pele ou as mucosas. Existem mais de 100 tipos
diferentes de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem infectar o trato ano-genital.
Estudos apontam que quase 80% das mulheres sexualmente ativas terão contato
com o vírus em algum momento de suas vidas, frequentemente logo após o início da
atividade sexual.
Conforme José Humberto Fregnani, coordenador do Departamento de
Ginecologia Oncológica do Hospital do Câncer de Barretos (SP), nem sempre a
doença evolui para lesões. As estatísticas revelam que em metade das
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contaminações,

a

infecção é

transitória

e

termina

com

o

vírus

sendo

completamente eliminado pelo sistema imunológico do hospedeiro.
Com a intenção de diminuir o contágio por esse vírus é que o Ministério
da Saúde oferece a vacinação contra o HPV para meninas de 11 a 13 anos, idade
em que se acredita que a maioria delas ainda não iniciou a atividade sexual e,
portanto, não teve contato com o HPV. Apesar disso, mulheres com idade acima
dessa faixa etária também podem ser beneficiadas com a vacinação. Ao tomar a
vacina, o adulto se previne das próximas infecções e evita novas doenças. A
imunidade natural da pessoa não a impede de ser infectada e de apresentar a
mesma doença mais de uma vez. Com a vacina, evita-se essa recidiva. Isso é muito
comum em mulheres que desenvolvem doenças no colo do útero antes do câncer, o
que é chamado de neoplasia intraepitelial cervical (ou NIC). Muitos desses
problemas, depois de tratados, reaparecem.
Especialistas estrangeiros

defendem

que

os meninos também

deveriam ser beneficiados pela vacina. Os homens têm menos câncer de ânus do
que as mulheres, verrugas genitais na mesma proporção e câncer de faringe numa
proporção maior do que as mulheres. O câncer de pênis também pode ocorrer,
apesar de ser raro. Por outro lado, meninos vacinados deixam de ser vetores de
transmissão.
O HPV causa verruga genital em 5% dos infectados ou em uma em
cada 10 pessoas, dependendo do grupo de risco. São dois milhões de novos casos
por ano entre jovens e casais.
Diante desse quadro, e da possibilidade de incrementar a prevenção
com a medida, contamos com o apoio dos nobres pares para o aperfeiçoamento e a
aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2016.

Deputado HERCULANO PASSOS
PSD/SP
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 1º 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: (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - 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 faculdade 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; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
III - Carteira: o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de
serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o § 1º
deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além
da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica,
outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:
a) custeio de despesas;
b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada;
c) reembolso de despesas;
d) mecanismos de regulação;
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de
procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médicoassistenciais. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
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§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos
de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que
mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem
constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito
privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1º deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
Art. 2º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados
exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar,
quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e
próteses para o mesmo fim;
III - inseminação artificial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade
estética;
V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o
disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Inciso com redação dada pela
Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato
cirúrgico; e (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou
não reconhecidos pelas autoridades competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela
autoridade competente.
§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de
regulamentação pela ANS. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)
§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001) (Vide
ADIN nº 1.931-8, de 21/8/2003)
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§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas
jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as
pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. (Parágrafo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de
alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. (Artigo
acrescido pela Lei nº 10.223, de 15/5/2001)
Art. 10-B. Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou
mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de
demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Artigo acrescido pela Lei nº
12.738, de 30/11/2012, em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação
oficial)
Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data
de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei após vinte e
quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o
ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou
beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentação a ser editada pela ANS. (Parágrafo único acrescido pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2408/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.644, DE 2016
(Do Sr. Flavinho)
Altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, para garantir aos
membros de associações civis e religiosas o direito à adesão aos planos
de saúde coletivos empresariais ou coletivos por adesão de que
participem as instituições que integrem.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-7762/2010.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º. Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998,
para garantir aos membros de associações civis e religiosas o direito à adesão aos
planos de saúde coletivos empresariais ou coletivos por adesão de que participem
as instituições que integrem.
Art. 2º. O inciso III, do artigo 18, da Lei nº 9.656, de 03 de
junho de 1998 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. ............................................................
..........................................................................
III - a manutenção de relacionamento de contratação,
credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de
operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras,
independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor
contratos de exclusividade ou de restrição à atividade
profissional ou excluir ou negar adesão aos membros de
associações civis ou religiosas que mantenham contrato com a
operadora, ainda que estes não possuam vínculo empregatício.
(NR)
..........................................................................”

Art. 3º. O artigo 30, da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de
integrar como membro associação civil ou religiosa ou vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato
de trabalho ou da qualidade de membro sem justa causa, é
assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho ou quando
integrou como membro associação civil ou religiosa, desde que
assuma o seu pagamento integral.” (NR)
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419/2006

986

..........................................................................
..........................................................................”

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que regula o
funcionamento das operadoras de planos de saúde privados possui lacuna relativa
às participação e adesão dos membros de associações civis e religiosas que,
embora participem da instituição aderente ao plano de saúde coletivo e nela
laborem, não gozam de vínculo empregatício.
É este o caso de padres, bispos, pastores, monges,
presidentes e integrantes do corpo de organizações não governamentais que
trabalham muito como os demais funcionários da instituição, mas que por uma
lacuna legal são impedidos de aderir aos planos de saúde contratados pelas
instituições que integram.
Nos parece um tanto incongruente que, no setor privado, uma
instituição que contrate um plano de saúde em uma operadora de natureza privada,
não possa incluir adesões relativas aos seus membros, simplesmente pelo fato de
que não possuem vínculo empregatício.
Os membros dessas associações trabalham tanto quanto os
seus funcionários e igualmente contribuirão de forma onerosa ao contrato, não
restando qualquer justificativa para que sejam excluídos e impedidos de aderir ao
plano de saúde coletivo ou empresarial.
Por tudo quanto exposto, e para que não se permita tamanha
injustiça social, conclamo os nobres pares a envidar os esforços necessários para a
aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 08 de março de 2016.
FLAVINHO
Deputado Federal – PSB/SP
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de
saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado ou cooperado de uma operadora
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica as seguintes
obrigações e direitos: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 13.003, de
24/6/2014, publicada no DOU de 25/6/2014, em vigor após decorridos 180 dias de sua
publicação oficial)
I - o consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada
aos clientes vinculados a outra operadora ou plano;
II - a marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser
feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de
emergência ou urgência, assim como as pessoas com mais de sessenta e cinco anos de idade,
as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos;
III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou
referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às
operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de
exclusividade ou de restrição à atividade profissional. (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou
profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com
operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme
previsto nesta Lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. (Parágrafo único
acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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 § 1º do art. 1º desta Lei, terão prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação
da regulamentação específica pela ANS. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos registros
provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos na ANS, com a finalidade de autorizar a
comercialização ou operação dos produtos a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de
1999. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
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§ 2º Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos produtos a
que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes
documentos, independentemente de outros que venham a ser exigidos:
I - registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica;
II - nome fantasia;
III - CNPJ;
IV - endereço;
V - telefone, fax e "e-mail"; e
VI - principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser
apresentados à ANS os seguintes dados:
I - razão social da operadora ou da administradora;
II - CNPJ da operadora ou da administradora;
III - nome do produto;
IV - segmentação da assistência (ambulatorial, hospitalar com obstetrícia,
hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência);
V - tipo de contratação (individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo por
adesão);
VI - âmbito geográfico de cobertura;
VII - faixas etárias e respectivos preços;
VIII - rede hospitalar própria por Município (para segmentações hospitalar e
referência);
IX - rede hospitalar contratada ou referenciada por Município (para segmentações
hospitalar e referência);
X - outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela ANS.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão
tratados em norma específica da ANS. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 24/8/2001)
§ 5º Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das
formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das condições gerais ou
dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os usuários de produtos a que alude o
caput, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura
previstos nesta Lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no art. 12.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º O não-cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aplicada às operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de 24/8/2001)
§ 7º As pessoas jurídicas que forem iniciar operação de comercialização de planos
privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros
de que trata o § 1º deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
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quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
(“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput
será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e
quatro meses. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo
grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.
§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos
dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos
do disposto neste artigo.
§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos
empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da
admissão do consumidor titular em novo emprego. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é
considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou
hospitalar. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §
1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez
anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por
período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como
beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento
integral do mesmo. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas
condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. (Parágrafo com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.729, DE 2016
(Do Sr. Carlos Henrique Gaguim)
Altera a Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998, que "dispõe sobre os
planos e seguros privados de assistência à saúde".
DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-2901/2008.
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O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de .3 de junho de 1998,
eximindo as gravidezes de risco do cumprimento de qualquer prazo de carência.
Art. 2º O art. 12, da Lei nº 9.656 de .3 de junho de 1998, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 12. .....................................................................
...................................................................................
“§ 6º A carência a que se refere a alínea “a”, do inciso
V, não se aplicará quando a gravidez for considerada de risco,
conforme disposto em regulamento.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A regulamentação dos planos de saúde, há mais de 15 anos,
foi uma vitória para os consumidores brasileiros.
Até então, o setor não contava com uma norma jurídica
específica, nem tampouco com uma Agência Reguladora, o que acarretava na
exposição dos usuários do setor a todo tipo de abuso.
A Lei 9656/98 veio contribuir em muito para a garantia dos
direitos, mas também para a estabilidade e crescimento do setor, mostrando que
uma boa regulamentação é essencial para todas as partes.
Embora tenha sido uma condição necessária, o advento da
regulamentação setorial não foi de forma alguma suficiente. Vários pontos das
normas que regem a atividade do setor suplementar precisam e merecem
aperfeiçoamento.
É o caso da questão relativa aos partos considerados de risco.
A norma em vigor joga no mesmo barco gravidezes normais e aquelas em que, seja
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por questões de saúde da gestante, seja por conta de fatores aleatórios da
gestação, ou, ainda, do desenvolvimento fetal, são consideradas de risco, ou seja,
que impõem cuidados extraordinários para preservação da mãe, do nascituro ou de
ambos.
A carência estipulada na Lei 9656/98 de para qualquer tipo de
parto nos parece injusta, pois abstrai a necessidade de proteção das gravidezes
daquela natureza.
Desse modo, nossa intenção é introduzir dispositivo na lei de
forma a ressalvar esses casos, que estariam livres do cumprimento da carência em
questão.
Diante disso, oferecemos a presente iniciativa aos nossos
Pares, esperando, assim o apoiamento de todos os Exmos. Srs. Parlamentares.

Sala das Sessões, em 15 de março de 2016.

Deputado CARLOS HENRIQUE GAGUIM

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV
deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:
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a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e
especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais
procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; (Alínea com redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
(Alínea acrescida pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor
180 dias após sua publicação)

II - quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho
Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Alínea com
redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar,
vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de
enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos,
gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição
do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como
da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de
dezoito anos;
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso
oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de
procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em
âmbito de internação hospitalar; (Alínea acrescida pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU,
Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180 dias após sua publicação)

III - quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do
consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor,
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição
ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
IV - quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo
odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em
ambiente ambulatorial e sem anestesia geral;
V - quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;
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c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do
art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo
beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas
operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados
pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da
documentação adequada; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
VII - inscrição de filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os
períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1º Após cento e vinte dias da vigência desta Lei, fica proibido o oferecimento de
produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei fora das segmentações de que
trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação.
(Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 2º A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação
de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações de que
trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi
oferecido. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
§ 4º As coberturas a que se referem as alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste
artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente,
ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição Extra, de 13/11/2013, em vigor 180
dias após sua publicação)

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II deste
artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente
ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por
ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com
prescrição médica. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.880, de 12/11/2013, publicada no DOU, Edição
Extra, de 13/11/2013, em vigor 180 dias após sua publicação)

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta
Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente,
terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Parágrafo único com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

I - a recontagem de carências; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou nãopagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente
notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Inciso com redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)

a) a recontagem de carências;
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b) a suspensão do contrato e a denúncia unilateral, salvo por fraude ou não
pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, a cada ano de vigência do
contrato;
c) a denúncia unilateral durante a ocorrência de internação do titular.
III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese,
durante a ocorrência de internação do titular. (Inciso acrescido dada pela Medida Provisória nº 2.17744, de 24/8/2001)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

PROJETO DE LEI N.º 4.748, DE 2016
(Do Sr. Vinicius Carvalho)
Veda aos Planos e Seguros Privados de assistência a saúde a
estabelecerem grau mínimo para autorização de cirurgias corretivas de
miopia, hipermetropia e astigmatismo.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-5024/2009.

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1º É vedado aos Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde
exigirem grau mínimo para autorização de cirurgia para correção de erro de refração
ou de defeito óptico cilíndrico, conhecida como cirurgia refratária (PRK ou LASIK).

Parágrafo único. A necessidade da cirurgia será atestada mediante a
apresentação de laudo médico subscrito por médico oftalmológico.

Art. 2º. A não observância desta lei sujeita as empresas às penas previstas no
Art. 25 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA
Os Planos de Saúde são obrigados a terem como cobertura obrigatória a
cirurgia para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, conhecida como
cirurgia refratária. Esse procedimento pode ser uma aplicação de laser diretamente
na superfície da córnea (PRK)

ou em uma região conhecida como estroma

corneano (LASIK).
Por meio da Resolução nº 167/08, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS determina a cobertura obrigatória da cirurgia refrativa em caso
de pacientes com mais de 18 (dezoito) anos e grau estável pelo menos há 01 (um)
ano com:
- Miopia moderada e grave, de graus entre – 5,0 a – 10,0, com ou sem
astigmatismo associado com grau até – 4,0; ou
- Hipermetropia até grau 6,0, com ou sem astigmatismo associado com
grau até 4,0
Portanto, para os casos de miopia é estabelecido um grau mínimo de – 5,0
(cinco graus negativos) a fim de ensejar a obrigatoriedade do Plano autorizar a
realização da cirurgia corretiva.
As empresas alegam que abaixo desse grau mínimo, a cirurgia seria
meramente de CARÁTER ESTÉTICO e, portanto, não estariam obrigadas a dar
cobertura.
Todavia, ao consultar alguns posicionamentos médicos, verificamos que na
verdade há casos que a indicação da cirurgia é extremamente necessária para uma
melhor qualidade de vida do paciente.
Primeiro porque essa cirurgia tem um CARÁTER TERAPÊUTICO: uma vez
que corrigido o erro de refração, alivia-se ou elimina-se os sintomas dela
decorrentes, como a queda de acuidade visual, cansaço da visão, dores de cabeça,
entre outros.
Segundo, o procedimento tem CARÁTER FUNCIONAL: Ora, corrigindo-se
o erro, naturalmente haverá a melhora funcional do paciente, isto é melhora no
trabalho, melhora no rendimento escolar, e assim por diante...
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Por outro lado, são inúmeros os casos em que o paciente revela
intolerância a lentes ou não adaptação ao uso de óculos. A não autorização da
cirurgia nesses casos condenaria o indivíduo a impossibilidade de tratamento para o
resto de sua vida, ferindo o sagrado princípio constitucional de que a saúde é um
direito de todos.
Creio que o profissional oftalmológico reúne todas as condições para aferir
a necessidade do procedimento e não um critério rígido, que não leva em
consideração as especificidades de cada caso.
Nesse sentido peço apoio aos presentes pares para a aprovação dessa
medida para trazer qualidade de vida aos portadores dessas disfunções que atingem
uma grande parte da população.

Brasília, 15 de março de 2016
Deputado VINICIUS CARVALHO (PRB/SP)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 25. As infrações dos dispositivos desta Lei e de seus regulamentos, bem
como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários
de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, seus administradores, membros de conselhos
administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades,
sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
I - advertência;
II - multa pecuniária;
III - suspensão do exercício do cargo;
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IV - inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de
assistência à saúde; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
V - inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos
das operadoras a que se refere esta Lei, bem como em entidades de previdência privada,
sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras;
VI - cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da
operadora. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24/8/2001)
Art. 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos,
deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta Lei
respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas,
cotistas, cooperados e consumidores de planos privados de assistência à saúde, conforme o
caso, em conseqüência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às
operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das
garantias obrigatórias. (Artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de
24/8/2001)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 211, DE 11 DE JANEIRO DE 2010
(Revogada pela rn nº 338, de 21 de outubro de 2013)
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, que constitui a referência básica para
cobertura assistencial mínima nos planos
privados de assistência à saúde, contratados a
partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as
diretrizes de atenção à saúde e dá outras
providências.
......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto
periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo
critérios da ANS.
Art. 22 As Diretrizes de Utilização (DUT) e as Diretrizes Clínicas (DC) que
definirão critérios para a obrigatoriedade de cobertura de alguns procedimentos listados
no Anexo desta Resolução Normativa serão previstas em Instrução Normativa da Diretoria de
Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO [2] a ser publicada para este fim. (Revogado
pela RN nº 262, de 01/08/2011)
Art. 23 Esta Resolução Normativa, bem como seu Anexo estarão disponíveis para
consulta e cópia no endereço eletrônico da ANS na Internet (www.ans.gov.br).

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5369

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 7419/2006

998

Art. 23. Esta Resolução Normativa e seus Anexos estarão disponíveis para
consulta e cópia no endereço eletrônico da ANS na Internet (www.ans.gov.br). (Redação
dada pela RN nº 262, de 01/08/2011)
Art. 24 Ficam revogadas a RN nº 192, de 27 de maio de 2009, RN nº 167, de 9 de
janeiro de 2008, RN nº 154, de 5 de junho de 2007, as Resoluções do Conselho de Saúde
Suplementar – CONSU nº 11, de 4 de novembro de 1998, CONSU nº12, de 4 de novembro de
1998.
Art. 25 Esta resolução entra em vigor no dia 7 de junho de 2010.
ALFREDO LUIZ DE ALMEIDA CARDOSO
Diretor – Presidente Substituto

PROJETO DE LEI N.º 4.787, DE 2016
(Do Sr. Uldurico Junior)
Acrescenta parágrafo único do art. 186 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-394/2011.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei prevê o pagamento de indenização por danos
morais decorrentes da negativa de cobertura, sem justa causa, por plano de saúde.
Art. 2º O art. 186 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 186...............................................................................
Parágrafo único. Considera-se dano moral, além do dano
material, a negativa de cobertura, sem justa causa, por plano
de saúde.” (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
De acordo com decisão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso
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Especial nº 702266, a negativa de cobertura, sem justa causa, pelos planos de
saúde, caracteriza dano moral, como se pode ler da ementa do acórdão, cujo teor é
o seguinte:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO OU
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
RECUSA
INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO IMPROVIDO. O acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento desta Corte no sentido de que a operadora pode limitar as doenças
abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento, a utilização de prótese ou
procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da
integridade física do paciente. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde
à cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente
obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no
agravamento do estado de aflição e angústia do paciente(..).”
Isso significa que basta a demonstração da quebra contratual,
sem necessidade de comprovação do prejuízo, para que se caracterize o dano
moral causado pelo agravamento da situação de aflição e angústia do paciente.
Nesse sentido, apresentamos esta proposição com o intuito de
aperfeiçoar a legislação vigente e proteger a vida dos cidadãos que contratam com
os planos de saúde e não podem ficar à mercê dos interesses econômicos e
financeiros desses grupos.
Sala das Sessões, em 21 de março de 2016.

Deputado ULDURICO JUNIOR
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
PARTE GERAL
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.......................................................................................................................................................
LIVRO III
DOS FATOS JURÍDICOS
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DOS ATOS ILÍCITOS
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido;
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de
remover perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as
circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo.
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÚMULA 83
Não se conhece do recurso especial pela divergencia, quando a Orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão Recorrida.
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