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A MULTA

RN 124
Art. 71. Deixar de cumprir as regras previstas na legislação ou no contrato 
referentes à adoção e utilização dos mecanismos de 
regulação do uso dos serviços de saúde

Art. 77. Deixar de garantir ao beneficiário acesso ou 
cobertura previstos em lei

PRODUTO 458.188/08-1
Previa pagamento de coparticipação em alguns 
procedimentos realizados em regime de internação.



PROVIDÊNCIAS CORRETIVAS ANTES DO TCAC

✓A  NOSSA SAÚDE DESCONHECIA QUE A MINUTA DO PRODUTO CONTINHA INFRAÇÃO ÀS 
NORMAS DA ANS

✓1ª. Providência:  Bloquear no sistema a cláusula de cobrança de coparticipação atrelada 
ao procedimento. O produto 458.188/08-1 já não era mais comercializado há mais de 5 
anos. Com a 1ª. Providências novas multas foram evitadas. 

✓2ª Providência: Liberar o procedimento ao  beneficiário

✓3ª. Providência:  Tentar o TCAC...   



HISTÓRICO PRÉ TCAC 03/2017

✓2014:  Nenhum  TCAC

✓2015: RN  372/2015:  30/03/15 entra em vigor com o  escopo de 
cessar, corrigir e reparar/indenizar as condutas contrárias às normas em 
vigor. Firmado um TCAC (01/2015) somente com Fundação 
Refrigerantes Minas Gerais . Não consta cumprido.

✓2016:  TCAC 02/2016: Caixa de Assistência aos Membros da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – CAMARJ.  Cumprido

TCAC 3? 



PRIMEIRO PASSO  - RN 408/15  | Pedido Reunião 



SEGUNDO PASSO - RN 372/15 | Protocolar Anexo 

Protocolo no núcleo da ANS, e também enviado ao 
email fiscalizacao.tcac@ans.gov.br.

mailto:fiscalizacao.tcac@ans.gov.br


APÓS O REQUERIMENTO ...

✓ANS envia a Minuta  e OPS analisa as cláusulas

✓Dúvidas: Solucionadas através do e-mail institucional da ANS: 
Agilidade nas respostas: negociacao.tcac@ans.gov.br.

✓Ok da OPS...

Medo
Suspensão somente após assinatura

TCAC perde o efeito com trânsito em julgado 
do processo administrativo

mailto:negociacao.tcac@ans.gov.br


TCAC ASSINADO

✓Minuta enviada para análise da Procuradoria Federal

✓Com OK da Procuradoria, a minuta é enviada para OPS assinar

✓TCAC  é submetido à DICOL para assinatura



TCAC ASSINADO

✓Remetido GRU à OPS que deve recolher em 10 dias (10% da multa). A 
seguir, o TCAC é remetido para publicação no Diário Oficial da União -
DOU.  Entra em vigor na data da sua assinatura. Prazo de 10 meses.

✓No dia em que entra em vigor o TCAC todos os beneficiários do 
Produto em questão devem receber msg contendo as informações do 
TCAC , canais de dúvida e canais de denúncia na ANS. Boleto e área 
restrita do site. 



AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

✓Não comercializar, e não exigir pagamentos de copart

✓Comprovar que os produtos comercializados após a assinatura do TCAC não 
continham a cláusula internação

✓Não exigir o pagamento nos contratos antigos 

✓Prestar atendimento ao beneficiário que fez a NIP

PRIMEIRAS OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS ANTES DO TCAC SER ASSINADO 



30 e 60 DIAS APÓS ASSINATURA

✓Comunicado ao beneficiário (AR, email), contendo as informações, cópia do 
TCAC, alerta para denunciar à ANS caso haja descumprimento, canais de 
esclarecimentos. Manter no site da área restrita do beneficiário

✓Modelo do comunicado deve ser aprovado em até 10 dias da assinatura do 
TCAC: agilidade...

✓Prestar atendimento ao beneficiário: OK, antes da assinatura já havia sido 
liberada

✓Indenizar o Beneficiário: R$ 2.640,00



120 DIAS APÓS ASSINATURA - CUMPRIMENTO

✓PDF de todos os documentos comprobatórios

✓Comunicações aos beneficiários do Produto, boletos, 
contratos firmados na vigência do TCAC

✓Avisos de Recebimentos, GRU, indenização ao beneficiário, 
arquivos eletrônico (ePING).

✓Tudo assinado digitalmente



PLANO AÇÃO INTERNO PARA CUMPRIR

✓Treinamento das linhas de frente: “NIP ZERO”

✓Manter-se na faixa 1 do ciclo de acompanhamento na garantia de 

atendimento: “NIP ZERO”

✓Marketing: Alterações de site e boletos

✓T.I: Inclusão das obrigações no site, na área restrita e área comum

✓Financeiro: Pagamento GRU, indenização

✓Programações para as ações de comprovação do cumprimento do TCAC!



CUMPRIMENTO



HISTÓRICO PÓS 

✓2017:  15

✓2018:  08

✓2019:  01

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-
operadora/2814-termos-de-compromisso-de-ajuste-de-conduta-celebrados

http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/2814-termos-de-compromisso-de-ajuste-de-conduta-celebrados


ARTIGOS DA RN 124 TRANSACIONADOS EM TCACs APÓS RN 432/15 

18 Exercer a atividade de operadora de plano privado de assistência a saúde sem autorização da ANS

20 Operar produto de forma diversa da registrada na ANS (...)   

29 Deixar de cumprir regras estabelecidas pela regulamentação da ANS para identificação da operadora (...) material publicitário

43 Deixar de cumprir as regras estabelecidas para formalização dos instrumentos jurídicos firmados com PF ou PJ 

66 Deixar de prever cláusulas obrigatórias no instrumento contratual firmado com o beneficiário ou PJ (...)

77 Deixar de garantir ao beneficiário acesso ou cobertura previstos em lei

81 Deixar de cumprir as normas da ANS referentes à doença e lesão preexistente do beneficiário

82 Suspender ou rescindir unilateralmente o contrato individual ou familiar, em desacordo com a lei

88 Redimensionar rede hospitalar, por redução, sem autorização da ANS ou comunicação aos beneficiários



Obrigada!


