
 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO SOBRE O AUMENTO NOS PLANOS 
DE SAÚDE: 

 

    Considerando os recentes reajustes ocorridos 

nos descontos mensais relativos à CAPESAUDE e GEAP; 

    Considerando as frequentes dúvidas e 

reclamações dos filiados com relação à alegada abusividade dos 

aumentos; 

    Considerando o grande número de filiados que 

buscaram esta assessoria jurídica para cobrar a adoção de medidas 

judiciais contra o referido reajuste, servimo-nos da presente para 

prestar as devidas informações e esclarecimentos sobre o ponto de vista 

jurídico da questão. 

 

I – ESCLARECIMENTOS INICIAIS; CAPESAUDE E GEAP; PLANOS DE 
AUTOGESTÃO: 

 

    Inicialmente cumpre ressaltar que tanto a 

CAPESAUDE quanto a GEAP são entidades sem fins lucrativos, 

chamadas de planos de autogestão. 

    As entidades de autogestão no âmbito do 

sistema de saúde suplementar são reguladas pela Resolução Normativa 

nº 137, de 15 de Novembro de 2006 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS. 

    As principais características dos planos de 

autogestão são: a) ausência de finalidade lucrativa; b) grupe pré-

definido e exclusivo de beneficiários; c) organização social fundada nos 



 

princípios da solidariedade, cooperação, apoio mútuo, autonomia e 

auto-organização. 

    Uma das grandes vantagens dos planos de 

autogestão em comparação com os demais planos de saúde disponíveis 

no mercado de consumo é justamente possibilitar maior facilidade de 

comunicação entre beneficiários e gestores do plano, permitindo assim 

que os planos se moldem para atender às necessidades de seus 

beneficiários. 

    Destaca-se que os planos de autogestão 

possuem um conselho deliberativo que, além de permitir a 

administração paritária pela representação dos próprios usuários, 

estabelece a forma de aplicação do custeios, influenciando diretamente 

nas mensalidades de todos os seus beneficiários. 

    O citado custeio dos planos de saúde de 

autogestão constitui-se num sistema solidário entre todos os 

participantes, ou seja, as despesas da gestora do plano são suportadas 

conjuntamente entre seus beneficiários por meio de suas contribuições, 

sendo esta a única fonte de receita dos referidos planos de saúde. 

    Como podemos perceber a característica mais 

marcante dos planos de autogestão é justamente sua não 

comercialização, tendo em vista que são planos próprios das empresas 

(pública ou privada), sindicatos, autarquias, membros da administração 

direta e indireta e associações ligadas aos trabalhadores, que 

administram por si mesmas os programas de assistência médica. 

    Salta aos olhos as latentes diferenças entre os 

planos de autogestão e os demais planos de saúde oferecidos no 

mercado de consumo, estes com finalidade lucrativa e administrados 



 

exclusivamente por empresas privadas sem qualquer participação do 

beneficiário. 

    Por essas razões o Superior Tribunal de Justiça 

já afirmou, em mais de uma oportunidade (REsp 1.536.786 e REsp 

1.285.483), que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos 

planos de autogestão. 

    Compartilhamos do entendimento do Egrégio 

STJ, haja vista que os planos de autogestão não são disponíveis à 

coletividade no mercado de consumo, mas tão somente à segmento 

específico de pessoas, não havendo qualquer prática comercial nos 

planos de autogestão que justifique a incidência do CDC. 

    Tratando especificamente com relação às 

mensalidades, importante destacar que é em razão desses recursos que 

o plano dispõe os serviços aos beneficiários e, como já dito 

anteriormente os planos de autogestão partem do princípio da 

solidariedade e cooperação dos beneficiários, logo, se algum dos 

participantes não tiver sua mensalidade devidamente majorada de 

acordo com o custeio aplicável à época, a diferença pecuniária será 

repassada aos demais usuários. Isto é, em média ou larga escala, não 

somente a entidade de autogestão terá um déficit indevido, mas os seus 

beneficiários, igualmente, sofrerão com os impactos dos custos a eles 

direcionados. 

    Feitos tais esclarecimentos introdutórios, 

trataremos de cada plano e seu respectivo reajuste de maneira 

específica, haja vista as peculiaridades dos planos em questão 

(CAPESAUDE e GEAP). 

 



 

 

II – CAPESAUDE: 

 

    Muitos questionamentos foram direcionados à 

esta assessoria jurídica sobre o recente aumento nas mensalidades dos 

beneficiários da CAPESAUDE. 

    De fato o aumento foi substancial e certamente 

traz grande impacto na organização financeira dos beneficiários, 

levando-se ainda em consideração o agravamento da crise financeira 

enfrentada pelo País nos dias atuais. 

    Primeiramente oportuno informar que o 

reajuste recente na mensalidade da CAPESAUDE se deu não somente 

para repor a inflação do período, mas também em razão de 

determinação da própria ANS para que o plano constitua reservas 

financeiras, prevenindo assim eventual insolvência. 

    Como já dito anteriormente, os planos na 

modalidade autogestão são regulamentados pela Resolução Normativa 

nº 137, de 15 de Novembro de 2006 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, que assim prevê em seu artigo 5º, in verbis: 

“Art. 5º A entidade de autogestão deverá garantir os riscos 
decorrentes da operação de planos privados de 
assistência à saúde da seguinte forma: (Redação dada 
pela RN nº 148, de 2007) 

I – por meio da constituição das garantias financeiras 
próprias exigidas pela regulamentação em vigor;” 

    Forçoso reconhecer que é requisito básico 

exigido pela ANS para funcionamento dos planos de autogestão que a 



 

entidade garanta os riscos decorrentes da operação, ou seja, tenha 

reserva financeira suficiente para quitar seus débitos. 

    Em razão disto a ANS impôs condição de 

funcionamento à CAPESAUDE, qual seja, a constituição de reserva 

financeira suficiente para garantir os riscos decorrentes da operação do 

plano, ou seja, caso o plano não constituir reservas financeiras a ANS 

irá barrar o seu funcionamento deixando descobertos TODOS os 

beneficiários. 

    Conforme já exaustivamente destacado no 

presente parecer, a CAPESAUDE (como os demais planos de autogestão) 

não possui finalidade lucrativa, sendo a contribuição dos beneficiários a 

única fonte de receita do plano. 

    Em resumo, grande parte do aumento da 

mensalidade da CAPESAUDE se deve ao fato da determinação da ANS 

para que o plano constitua reservas financeiras suficientes para 

garantir os riscos da operação do plano, ou seja, durante um certo 

período de tempo as mensalidades servirão para custear os serviços 

oferecidos pelo plano, bem como para criar reserva financeira como 

determinado pela ANS. 

    Destaca-se que após constituídas as reservas 

financeiras exigidas a mensalidade retornará a servir somente para o 

custeio dos serviços oferecidos pelo plano. 

    Muito se tem questionado com relação à 

possibilidade de judicializar a questão, buscando a tutela jurisdicional 

para barrar o reajuste. 

    Esta assessoria jurídica alerta para o risco de 

judicializar a questão pelas seguintes razões: a) sendo barrado o 



 

reajuste através de ação coletiva a CAPESAUDE fatalmente não 

constituirá as reservas financeiras exigidas pela ANS para 

funcionamento, o que deixará descoberto milhares de beneficiários, 

inclusive os aposentados que mais necessitam dos serviços médicos; b) 

como a CAPESAUDE é um plano de autogestão (sem fins lucrativos) e 

custeia os serviços oferecidos unicamente com a mensalidade dos 

beneficiários, o encerramento do plano não trará qualquer reposição de 

mensalidades aos beneficiários, ou seja, além de não mais disporem dos 

serviços, também não receberam de volta o valor já pago das 

mensalidades; c) em caso de ajuizamento de ações individuais em que 

se consiga barrar o desconto exclusivamente para o beneficiário que 

ingressou com a ação, fatalmente os demais beneficiários serão 

prejudicados, pois como já dissemos à exaustão no presente parecer, o 

plano funciona calcado nos princípios da solidariedade e cooperação, 

logo se um (ou alguns) dos beneficiários não quitar sua obrigação o 

ônus será distribuído entre os demais. 

 

III – GEAP: 

 

    A situação do plano GEAP se distingue pois o 

reajuste ocorrido (37,55%) não visa a constituição de reservas 

financeiras, mas tão somente repor a inflação do período e custear os 

serviços médicos garantidos pelo plano. 

    Neste sentido, oportuno destacar que a ANS 

não tem controle sobre o percentual de reajuste aplicado a valores 

pagos em planos coletivos, como os oferecidos pela GEAP. 



 

    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já 

reconheceu a autonomia das operadoras dos planos de autogestão de 

estipularem reajustes acima do autorizado pela ANS (REsp 1.121.067). 

    Diversos doutrinadores afirmam que os 

regulamentos dos planos de autogestão, por buscarem a proteção do 

equilíbrio atuarial, não podem ser vistos como cláusulas abusivas, e 

como já destacamos aos referidos planos não é aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor. 

    Vários filiados têm questionado esta assessoria 

jurídica em razão de que, em outros Estados os beneficiários 

conseguiram barrar o reajuste. 

    De fato existem decisões suspendendo o 

referido reajuste (37,55%), dentre elas a decisão do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região que limitou, em sede de tutela de urgência, o 

reajuste ao percentual de 20%. 

    Cumpre informar que todas as decisões que 

barraram o reajuste foram proferidas em sede de tutela de urgência, ou 

seja, o mérito da questão ainda não foi apreciado pelo Judiciário. 

    Isto significa dizer que o pleito ainda poderá ser 

indeferido quando do julgamento do caso, o que no caso dos servidores 

beneficiados pela decisão do TRF-1ª Região (ANASPS, UNACON e 

ASSECOR) implicará em cobrança das diferenças não pagas por força 

da decisão interlocutória que limitou o reajuste à 20%. 

    Em resumo, em sendo indeferida as referidas 

ações, ocorrerá situação similar aos servidores do INSS que estão sendo 

notificados para repor ao erário os valores recebidos em razão de 

decisão liminar que garantia o reajuste de 47,97%. 



 

    De outro norte também existem decisões 

proferidas pelos demais Juízos do País que legitimam o reajuste da 

GEAP. 

    O SINTSPREV/SC ingressou com ação para 

barrar o reajuste e teve seu pleito indeferido pela 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Florianópolis/SC, ao argumento de que as operadores de 

saúde que praticam a autogestão e não visam lucro não se sujeitam às 

regras para reajuste de mensalidades da ANS (Processo nº 0300587-

78.2016.8.24.0023). 

    Destaca-se que a citada decisão foi tomada com 

base no parecer do Ministério Público que afirmou que são os próprios 

segurados que comandam a GEAP e são responsáveis pelas decisões 

relacionadas à entidade, que não são tomadas de forma unilateral. 

    Afirmou-se ainda que a saúde financeira da 

GEAP é essencial para que os funcionários públicos federais continuem 

tendo acesso a planos de saúde em valores inferiores aos praticados no 

mercado, aduzindo que o reajuste de 37,55% não é abusivo, ainda mais 

porque a entidade não visa lucro. 

    Por fim, a questão ainda é controversa, porém 

esta assessoria jurídica compartilha do entendimento de que, em que 

pese o reajuste de fato ser demasiado alto, ele não pode ser considerado 

abusivo haja vista as peculiaridades das entidades de autogestão, sendo 

que barrar o reajuste será prejudicial a TODOS os beneficiários, pois 

como já exaustivamente informado as mensalidades são exclusivamente 

destinadas ao custeio dos serviços oferecidos pelo plano, bem como a 

entidade se pauta pelos postulados da solidariedade e cooperação. 

 



 

IV – CONCLUSÃO: 

 

    Ante a todo o exposto esta assessoria jurídica 

entende não ser viável a propositura de ações para questionar os 

reajustes sofridos pelos planos CAPESAUDE e GEAP, por entender que 

tais demandas poderiam agravar ainda mais a situação dos 

beneficiários. 

    Esta assessoria jurídica orienta aos filiados que 

procurem participação ativa junto ao conselho de administração dos 

planos, pois este é o canal de deliberação acessível a todos os 

beneficiários e define as políticas adotadas pelo plano. 

    Uma participação mais ativa junto à 

administração ajuda a fiscalizar os recursos dos próprios beneficiários, 

levando-se em consideração que os planos de autogestão mais se 

assemelham à cooperativas do que planos de saúde propriamente ditos. 

    Acreditamos que esta é situação que deva ser 

resolvida de maneira política nos espaços de deliberação existentes na 

administração dos planos e não por intermédio de provocação ao Poder 

Judiciário. 

    Esperemos ter dirimido as dúvidas existentes e 

tornado mais clara a questão, que de fato é bastante complexa. 

    Aos filiados que ainda após os esclarecimentos 

feitos ainda tenham interesse em questionar judicialmente os reajustes, 

sugerimos ao menos aguardar decisões definitivas dos outros Estados 

sobre a questão, evitando-se assim maiores transtornos à categoria. 



 

    Por fim, em que pese a independência técnica 

de que gozamos no exercício da advocacia, estamos à disposição para 

atender aos interesses dos filiados, porém não nos furtaremos a expor 

também nossa opinião técnica a respeito do tema. 

 

    Campo Grande/MS, 20 de Fevereiro de 2017. 

THIAGO MORAES MARSIGLIA 
OAB-MS 15.551 


