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Alterações Introduzidas pela RN 451/2020 e 
Flexibilização de Regras para Operadoras de Planos

(reguladas pela ANS) frente à Pandemia da COVID-19

Em 06 de março de 2020, foi publicada a Resolução Normativa (RN) nº 451/20,
que dispõe sobre os critérios para definição do capital regulatório das operadoras
de planos de assistência à saúde:

Parágrafo único. "O disposto nesta RN não se aplica às autogestões classificadas
nas modalidades de autogestão por departamento de recursos humanos ou de
autogestão com mantenedor cujos riscos são integralmente garantidos pelo
mantenedor."

Nosso objetivo é destacar as mudanças trazidas pela norma em relação ao cálculo
da margem de solvência face os efeitos da RN 430/17, conforme destacamos
abaixo, texto extraído da norma:

§4º As operadoras que, para atendimento aos beneficiários vinculados a contratos de
preço preestabelecido, realizam operações de corresponsabilidade pela gestão de
riscos, nos termos do inciso I do art. 3º da RN nº 430, de 7 de dezembro de 2017,
com remuneração acordada com a operadora prestadora em preço pós-estabelecido,
deverão considerar o valor absoluto do montante de contraprestação de
corresponsabilidade, registrado nas demonstrações econômico-financeiras a
partir da publicação desta RN, nos cálculos previstos neste artigo, adicionando-o
ao total de contraprestações líquidas e de eventos do período. (gn)

Art. 6º O percentual ponderador de 50% (cinquenta por cento) das
contraprestações/prêmios e dos eventos/sinistros em modalidade de preço pós-
estabelecido, previstos respectivamente, nas alíneas “a” e “b” do art. 5º, poderá ser
substituído pelo percentual de inadimplência médio verificado pela operadora nos 12
(doze) meses anteriores à data de sua apuração, limitados a, no mínimo, 10% (dez
por cento), desde que autorizado pela DIOPE.
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§1º Para fins da autorização de que trata o caput, as operadoras deverão encaminhar
requerimento próprio acompanhado de estudo técnico e manifestação de auditor
independente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC – e na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, assegurando a fidedignidade das
informações utilizadas no estudo. (gn)

Após análise do texto da norma e do quadro interpretativo transcrito no anexo V
desta norma e apresentado abaixo, nosso entendimento é no sentido de que as
contraprestações de corresponsabilidade cedidas para outras Operadoras, tanto
em preestabelecido ou pós-estabelecido, devem ser expurgadas para recompor as
contraprestações líquidas e os eventos correspondentes, gradativamente a partir
de março/2020 na proporção de 1/36 meses, causando o efeito total na margem
de solvência no final de 36 meses, conforme exemplificado a seguir:

No quadro ilustrativo destacamos em letra azul o que corresponde o cálculo da
margem de solvência com base nas contraprestações de planos e em letra
vermelha o cálculo pelos eventos indenizáveis líquidos.

Na análise do quadro podemos interpretar que a partir de março/2020 as
Operadoras deverão somar 1/12 meses nas contraprestações de planos, os
valores  cedidos por corresponsabilidade para outras Operadoras classificados no
grupo 3117, assim como também deverão somar nos eventos indenizáveis
líquidos na proporção de 1/36 meses, ocorrendo desta forma a transferência da
corresponsabilidade cedida para compor as contraprestações de planos e os
eventos de planos, voltando a ser base de cálculo da margem de solvência.
Também podemos verificar que tanto as contraprestações de pós-estabelecido
assim como os eventos correspondentes deverão compor o cálculo da margem de
solvência, situação que contempla no cálculo as contraprestações e eventos de
corresponsabilidade assumida, nos termos da RN 430/17.

Diante do exposto e, considerando que as Operadoras devem buscar reduzir o
impacto na margem de solvência das contraprestações e eventos de
corresponsabilidade assumida, se torna imprescindível que as Operadoras
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avaliem com suas assessorias atuariais a apresentação de nota técnica com o
cálculo da inadimplência destas operações para apreciação da ANS, no sentido de
reduzir o fator ponderador de 50% para até 10% a ser utilizado no cálculo da
margem de solvência em relação às  operações com preço pós-estabelecido,
conforme previsão do artigo 6º da referida norma.

Outro assunto que destacaremos neste boletim é a divulgação pela ANS de um
Termo de Compromisso que dispõe sobre as contrapartidas que as Operadoras de
planos de saúde terão de assumir para movimentarem os recursos dos ativos
garantidores vinculados para cobertura das provisões técnicas, devido as ações
de combate à Covid-19, parcialmente transcrito abaixo:

III – DOS INCENTIVOS REGULATÓRIOS
CLÁUSULA QUINTA – PESL SUS

A COMPROMISSÁRIA fica desobrigada de manter ativos garantidores para
lastrear a Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar exclusivamente relativa aos
valores devidos a título de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – PESL
SUS no período entre a data de assinatura do  presente TERMO e 31 de
dezembro de 2020. (gn)

Parágrafo único. Os ativos garantidores referentes aos valores apurados da PESL
SUS deverão ser constituídos de forma gradual e linear, ao longo de vinte e quatro
meses, a partir de janeiro de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – PEONA

A COMPROMISSÁRIA fica autorizada a movimentar seus ativos garantidores em
montante equivalente à Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA no
período entre a data de assinatura do presente TERMO e 31 de dezembro de 2020
desde que:

I – possua suficiência de lastro de ativos garantidores previstos no art. 2º da RN nº
392, de 2015, excetuando-se o disposto na Cláusula Quinta do presente TERMO,
apurado a partir de informações financeiras mais recentemente demonstradas à ANS;

II – possua ativos garantidores vinculados em patamar igual ou superior à exigência
de vinculação prevista no art. 3º da RN nº 392, de 2015, excetuando-se o disposto na
Cláusula Quinta e na presente Cláusula;

III – atenda às regras contábeis, em especial a que se refere à contabilização das
provisões técnicas; e

IV - cumpra os limites de alocação e de concentração, bem como as demais
condições previstas na RN nº 392, de 2015.

§ 1º No ato de submissão deste TERMO assinado, a COMPROMISSÁRIA deverá
listar explicitamente a ordem de preferência dos ativos e suas respectivas instituições
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financeiras custodiantes que deverão ter sua movimentação liberada pela ANS para
fins de efetivação da presente cláusula, nos termos do Anexo II.

§ 2º O disposto no caput pode ser suspenso, como medida cautelar, em razão de
identificação de apontamentos de auditoria independente em relatório de
procedimentos previamente acordados - PPA ou por atuário em termo de
responsabilidade atuarial - TRA que demonstrem inadequação dos valores
contabilizados e informados à ANS de ativos garantidores ou da provisão de
eventos ocorridos e não avisados ou quaisquer outras informações que alterem
as conformidades demonstradas nos itens I a IV da presente cláusula, podendo
ser revogado após  o prazo de 10 dias. (gn)

§ 3º O disposto no caput não exonera a COMPROMISSÁRIA de manter
integralmente o lastro da PEONA, de modo que a COMPROMISSÁRIA gozará
somente da movimentação dos ativos garantidores independente de autorização
prévia da ANS até 31 de dezembro de 2020, sem que lhe seja dispensada a
manutenção do volume de ativos garantidores necessário para lastrear a
PEONA, nos termos do inciso I do artigo 4º da RN nº 392, de 2015. (gn)

Na análise do texto do comunicado da ANS, manifestamos entendimento de que
somente a provisão técnica do SUS está dispensada da vinculação de ativos
garantidores, porém os recursos vinculados da PEONA podem ser movimentados
pela Operadoras, porém devem ser repostos mensalmente para cumprir com a
necessidade de ativos garantidores da provisão técnica da PEONA.

A Operadora que assinar o termo terá que oferecer aos contratantes de planos
individuais e familiares, coletivos por adesão e coletivos com menos de 30
beneficiários a renegociação dos contratos, de forma a permitir àquelas que
tiverem dificuldades para pagar as mensalidades que o façam em outro momento.

Será exigido que a Operadora comprove à ANS que foi oferecido aos contratantes
o parcelamento das mensalidades em atraso e que esse fato seja comprovado via
documentos a serem enviados à agência posteriormente. Assim, a preservação da
assistência aos beneficiários até o dia 30 de junho de 2020 seria garantida,
independente da adimplência das mensalidades.

A outra contrapartida é a manutenção do pagamento aos prestadores de serviços
de saúde. A operadora deverá se comprometer a pagar regularmente, na forma
prevista nos contratos com sua rede prestadora de serviços de saúde, os valores
de todos os procedimentos que tenham sido realizados entre 4 de março de 2020
e 30 de junho de 2020.

Para comprovar o cumprimento pela operadora dessa contrapartida, a ANS
verificará a quitação de, no mínimo, 90% das contas apresentadas via padrão
TISS pelos prestadores. A medida deve atingir todos os prestadores de serviços
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de saúde integrantes de sua rede assistencial, independentemente de sua
qualificação como contratados ou credenciados.

As operadoras ainda deverão se abster de pagar juros sobre o capital próprio e
dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no estatuto social, na
data de assinatura do presente termo; de recomprar ações próprias; de reduzir o
capital social, quando legalmente possível; de aumentar a remuneração, fixa ou
variável, dos administradores, assim entendidos os diretores, membros do
conselho de administração e assemelhados; e de antecipar o pagamento de
quaisquer dos itens anteriores.

Na análise do Termo de Compromisso e as contrapartidas exigidas pela ANS,
considerando ainda no caso daquelas Operadoras que possui recursos livres
suficientes para dar cobertura aos efeitos da COVID-19, não terão vantagens em
assinar o termo, entretanto, considerando a necessidade de assistência à saúde
de beneficiários em dificuldades financeiras em razão da Pandemia da COVID-19
e a perda de usuários em volume que poderá ser elevado, provocando redução
significativa das receitas, além do possível aumento dos custos assistenciais,
poderá provocar dificuldades financeiras para algumas Operadoras no
cumprimento de suas obrigações, principalmente o pagamento dos serviços de
cooperados e credenciados, assim com a constituição da totalidade dos ativos
garantidores exigidos pela ANS.

José Adair Platen Ourives
Sócio Responsável Técnico
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