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Resumo
A possibilidade de contratação de resseguro por operadoras de planos de saúde é um tema objeto
de incerteza jurídica em razão de entendimentos divergentes dos órgãos competentes pelo controle
e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro,
a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e pela regulação do setor de saúde suplementar, a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em razão da controvérsia, este artigo tem o propósito
de explanar as hipóteses em que é possível haver a contratação de resseguro por operadora de
plano de saúde, analisando com profundidade os dispositivos da Lei Complementar 126/07 e da Lei
9.656/98, assim como os demais normativos pertinentes. A racionalidade hermenêutica adotada utiliza-se
dos métodos clássicos de interpretação para extrair o correto entendimento legal dos normativos e
orientar com assertividade o melhor entendimento acerca do tema. Essa análise será realizada a partir
do texto normativo (método gramatical), passando por seu processo de criação (método histórico) e
pela análise de suas conexões (método sistemático), chegando até sua finalidade (método teleológico).
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Summary
The possibility of contracting reinsurance by Brazilian health insurance companies is subject to legal
uncertainty due to divergent understandings of the competent regulatory bodies of insurance, private
pension funds, capitalization and reinsurance, the Superintendency of Private Insurance (SUSEP); and
health insurance companies, the National Agency of Supplementary Health (ANS). Because of the
controversy, this article has the purpose of explaining the hypotheses in which it is possible to contract
reinsurance by a health insurer, analyzing in depth the provisions of Complementary Law 126/07 and
Law 9,656/98, as well as the other relevant regulations. The hermeneutical rationality adopted uses the
classical methods of interpretation to extract the correct legal understanding of the rules and to guide
with assertiveness the best understanding about the subject. This analysis will be carried out from
the normative text (grammatical method); passing through its process of creation (historical method);
by the analysis of their sistemic connections (systematic method); and its purpose (teleological method)
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Resumen
La posibilidad de contratar reaseguros por parte de los operadores de las seguradoras de salud está
sujeta a incertidumbres legales debido a los entendimientos divergentes de los organismos competentes
para el control y supervisión de los mercados de seguros, pensiones privadas abiertas, capitalización y
reaseguros, la SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados); y por la regulación del sector de salud
complementario, la Agencia Nacional de Salud Complementaria (ANS). Debido a la controversia, este
artículo tiene el propósito de explicar las hipótesis en las que son posibles contratar un reaseguro con
una seguradora de salud, analizando en profundidad las disposiciones de la Ley Complementar 126/07
y la Ley 9.656/98, así como los demás reglamentos relevantes. La racionalidad hermenéutica adoptada
utiliza los métodos clásicos de interpretación para extraer la correcta comprensión de las normas y
guiar con asertividad la mejor comprensión sobre el tema. Este análisis se realizará a partir del texto
normativo (método gramatical); pasando por su proceso de creación (método histórico); por el análisis
de sus conexiones (método sistemático); y su finalidad (método teleológico).
Palabras-Clave
Palabras clave: reaseguro, seguro de salud, seguro de salud, asegurador de salud, pulverizacíon de
riesgo, controversia, métodos clásicos de interpretación, hipótesis possibles.
Sumario
1. Introducción. 2. Interpretación legal aplicada a las leyes 9.656/98 y LC 126/07. 2.1 Pautas hermenéuticas.
2.2 Métodos clásicos de interpretación. 2.3 Interpretación gramática. 2.4 Interpretación histórica.
2.5 Interpretación sistemática. 2.6 Interpretación teleológica. 3. Conclusión. 4. Referencias bibliográficas.

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 105-138, jan. 2019/jun. 2019

107

Hipóteses de Cabimento do Resseguro em Saúde

1. Introdução

O presente artigo acadêmico medita acerca da possibilidade de
contratação de resseguro por operadora de plano de assistência à saúde
que não seja seguradora especializada em saúde (OPSNS)1. Em outras
palavras, pode-se falar que, além da seguradora especializada em saúde
(SES), outras modalidades de operadoras podem pulverizar seu risco
diretamente com o resseguro, sem a contratação de um seguro?
O tema justifica-se em razão de haver incerteza jurídica da legalidade
da operação, dúvida institucionalmente representada por entendimentos
divergentes dos próprios órgãos competentes pelo controle e fiscalização
dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e
resseguro, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e pela
regulação do setor de saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
A SUSEP manifestou-se em duas ocasiões sobre o assunto, tendo
produzido entendimentos contraditórios nos anos de 2008 e 2012 por
meio dos Pareceres 50.1042 e 5653, respectivamente. Assim, restou a
dúvida sobre qual seria o correto entendimento a respeito da questão,
o que fez a Diretoria de Habilitação de Produtos da ANS solicitar à
Procuradoria da AGU, que atende ao órgão regulador, um parecer
quanto à controvérsia, cuja identificação é “Parecer AGU nº 015/2018/
GECOS/PFANS/PGF/AGU”4.
Materialmente, a questão decorre da seguinte base legal: de um lado,
a Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007 (LC 126/07), que
“dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação,
as operações de cosseguro, as contratações de seguro no exterior e
as operações em moeda estrangeira do setor securitário”, e de outro, a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (Lei 9.656/98), que dispõe “sobre
os planos e seguros privados de assistência à saúde”.

Abreviação criada pelos autores para fins deste artigo acadêmico.
A origem do parecer deriva de consulta realizada pela Diretoria de Normas e Habilitação da ANS, em que
se questiona a possibilidade de as operadoras de planos de saúde lato sensu, em todas as suas modalidades,
realizarem operações de resseguro na qualidade de cedentes de seus riscos com as resseguradoras, em razão
da disposição expressa do art. 35-M da Lei 9.656/98. Este parecer concluiu taxativamente que dentro do universo
de operadoras de plano de saúde, considerando todas as suas modalidades, somente a SES pode ser cedente
nas operações de contratação de resseguro, face a sua forma e disciplina de constituição, qual seja, sociedade
seguradora.
3
A origem da solicitação deste parecer advém de consulta realizada pela Coordenação Geral de Produtos da
SUSEP à sua Procuradoria, tomando-se por base o parecer já exarado no Parecer nº 50.104/2008. Nesta nova
oportunidade, a SUSEP mudou seu entendimento anteriormente firmado, ao concluir que todas as operadoras de
plano de assistência à saúde poderiam ceder seus riscos aos resseguradores, nos mesmos moldes das entidades
de previdência complementar abertas ou fechadas, sendo operação sujeita à sua fiscalização e da ANS.
4
A AGU expressou entendimento que, por força do diálogo das fontes, é mais adequada a interpretação no sentido
de que a LC 126/07 não operou a revogação tácita do art. 35-M da Lei 9.656/98. Isso porque a ausência de menção
às operadoras de planos de saúde da LC 126/07 não significa, por si só, a revogação tácita do art. 35-M da Lei
9.656/98. Percebe-se, portanto, que tal interpretação reforçou o último parecer da SUSEP, proferido em 2012.
1
2
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A partir de um primeiro contato com a Lei 9.656/98 (art. 35-M 5)
verifica-se um indicativo positivo para que as OPSNS possam contratar
resseguro sem seguir a racionalidade da cadeia de pulverização de
risco: primeiramente o risco a ser segurado, para em seguida ser
ressegurado. Essa cadeia financeira é regulamentada pela LC 126/07
(art. 2º, §1º, I, III e IV6), que é a moldura hermética da aplicação do art.
35-M7 e determina que somente se configura no polo cedente de risco
de resseguro uma sociedade seguradora na operação de resseguro ou
uma resseguradora numa operação de retrocessão.
Outro ponto de atenção importante para a questão é o § 3º do art. 2º
da LC 126/07, que por meio de uma exceção à regra conceitual do § 1º do
mesmo artigo equiparou à cedente a sociedade cooperativa autorizada
a operar seguros privados que contrate operação de resseguro, desde
que estejam aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo
órgão regulador de seguros.
Assim, o objetivo central desta pesquisa é saber se as OPSNS podem
realizar operações de resseguro, nos termos do art. 35-M da Lei
9.656/98, considerando que a LC 126/07 não as define como cedentes
em seu art. 2º, inciso I, e tampouco as assemelha às seguradoras como
cedentes para fins de operação de resseguro.
Conforme será fundamentado ao longo deste artigo acadêmico, verifica-se
a impossibilidade de a OPSNS ser cedente de resseguro, pois o design
do setor securitário determina que a operação de pulverização de riscos
de uma operadora siga o fluxo orgânico de direcionamento à seguradora,
para que então haja o resseguro e a eventual retrocessão.
A metodologia da pesquisa é dedutiva: para as operadoras de plano de
saúde interessadas em pulverizar seus riscos por meio de instrumentos
securitários é relevante considerar se podem acessar o mercado de
resseguros diretamente ou se devem, necessariamente, contratar o
seguro.

“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.”
6
“Art. 2º A regulação das operações de cosseguro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será exercida pelo
órgão regulador de seguros, conforme definido em lei, observadas as disposições desta Lei Complementar.
§ 1º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – cedente: a sociedade seguradora que contrata operação de resseguro ou o ressegurador que contrata operação
de retrocessão;
III – resseguro: operação de transferência de riscos de uma cedente para um ressegurador, ressalvado o disposto
no inciso IV deste parágrafo;
IV – retrocessão: operação de transferência de riscos de resseguro de resseguradores para resseguradores ou de
resseguradores para sociedades seguradoras locais.”
7
Conforme será desenvolvido ao longo deste parecer, o art. 35-M submete a eficácia de seu conteúdo à
regulamentação do setor de resseguros: “Conforme estabelecido na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e
regulamentações posteriores”. No caso, temos que a Lei nº 9.932, de 1999, foi revogada pela Lei Complementar
nº 126, de 2007, logo, o referido artigo da Lei 9.656/98 se submete expressamente à regulamentação estabelecida
pela LC 126/07.
5
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A investigação realizada é fundamentada por pesquisa bibliográfica e pela
aplicação dos métodos clássicos de interpretação jurídica (gramatical,
histórico, sistemático e teleológico)8, analisados por raciocínio jurídico
e econômico-financeiro de gestão de risco na cadeia de pulverização
do setor de saúde suplementar.

2. Intepretação
Jurídica
Aplicada à
Lei 9.656/98
e à LC 126/07

A intepretação é problema de subsunção e possui técnicas que devem
ser seguidas pelo intérprete com a finalidade de destilar do comando
legal o seu correto sentido. Por meio dessas técnicas de hermenêutica
busca-se alcançar uma exegese técnica9, racionalidade que passamos
a adotar.

2.1 Diretrizes
hermenêuticas

Nesse cenário importa destacar o ensinamento de Barroso10 que, ao
lecionar sobre os métodos clássicos de interpretação, ressalta que
nenhum deles possui um caráter absoluto, encerrando-se em si próprios,
como se pudessem ser pinçados individualmente ao sabor de interesses
eventuais e à revelia dos demais métodos.
Essas diferentes técnicas, ao contrário, auxiliam umas às outras,
combinando-se e controlando-se reciprocamente11, carecendo de uma
análise conjunta e contextualizada, tal qual será realizada a seguir.
Vale ressaltar, entretanto, que a despeito de inexistir qualquer traço
de relação hierárquica entre os variados métodos interpretativos ou
mesmo um critério rígido de desempate entre eles, a tradição jurídica
desenvolveu algumas orientações basilares para a interpretação
normativa, que serão essenciais à aludida análise.
A primeira delas determina que (i) a atuação do intérprete deve conter-se
sempre aos limites e possibilidades expressas no texto legal, prestigiando
a interpretação gramatical, que não pode ser desprezada para atingir
um resultado que dele divirja. Em segundo plano, o intérprete haveria de
(ii) reconhecer uma prevalência dos métodos objetivos sobre os
subjetivos, de modo que a análise histórica desempenharia um papel
suplementar na missão de revelar o sentido da norma12.

Método de interpretação corroborado por Luiz Roberto Barroso na obra “Interpretação e aplicação da Constituição”,
7ª ed., Saraiva, 2010.
9
LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014. p. 449-450.
10
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 129.
11
Francesco Ferrara, “Interpretação e aplicação das leis”, cit. por BARROSO (2010), p. 129.
12
BRUGGER, Winfried. Legal interpretation, schools of jurisprudence, and anthropology... American Journal of
Comparative Law, v.42, n.395, p. 400-1.
8
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Considerando essas diretrizes hermenêuticas, o presente tópico é
dedicado à interpretação contextualizada do (i) artigo 35-M da Lei
9.656/98 e dos dispositivos do (ii) art. 2º, §1, I e §3º da LC 126/07,
conforme os métodos interpretativos clássicos13, a fim de explicitar
como se dá a sua compatibilização, possibilitando a contratação
de empresas de resseguro por OPSNS. Essa verificação será realizada
a partir do texto normativo (método gramatical), passando pelo seu
processo de criação (método histórico); pela análise de suas conexões
(método sistemático); e chegando à sua finalidade (método teleológico).
Justifica-se, portanto, tecer as considerações mais pertinentes sobre
cada um deles.
2.2 Os métodos
clássicos de
interpretação

O método gramatical – também chamado de textual, literal, filológico,
verbal ou semântico14 – é o início da atividade hermenêutica e se
caracteriza pela busca do significado semântico ou literal das palavras
utilizadas no texto positivado da norma. Nas palavras de Barroso (2010),
citando Larenz, “consiste na compreensão do sentido possível das
palavras, servindo esse sentido como limite da própria interpretação”15
(BARROSO, 2010, p.131), posto que as palavras têm sentidos mínimos
que precisam ser respeitados, sob pena de subverter ou aniquilar a
própria norma.
No método histórico, destaca-se a análise dos precedentes legislativos,
os estudos preparatórios – tais como discussões parlamentares e
emendas apresentadas, e as conjunturas que caracterizam a gênese da
norma16, o que revela um esforço retrospectivo para alcançar o conteúdo
histórico dos documentos que compõem o processo legislativo. Goza
de um papel complementar ou subsidiário no processo interpretativo17.

Adotamos essa estrutura de raciocínio tendo como referência teórica o parecer do Professor Gustavo Binenbojm,
datado de 15 de janeiro de 2018, contratado pela Fenaprevi.
14
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 460.
15
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 131
16
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 460.
17
A despeito de seu papel suplementar, o método histórico de interpretação já foi invocado pelo STF em acórdão
que suspendeu lei federal que previa a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de inatividade
e pensões de servidores públicos, posto que uma proposição naquele sentido já havia sido rejeitada quando da
discussão legislativa sobre a Emenda Constitucional nº 20/98 (DJU, 12 abr. 2002, p. 51, ADIn-MC 2.010-DF, STF,
rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido, vale citar os precedentes DJU, 12 nov. 1999, ADIn-MC 2.087-AM, STF,
rel. Min. Sepúlveda Pertence; DJU, 26 jun. 2000, ADIn 2.188-RJ, STF, rel. Min. Néri da Silveira; DJU, 9 jun. 2000,
p. 22, ADIn-MC 2.176-RJ, STF, rel. Min. Sepúlveda Pertence.
13
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Com relação ao método sistemático, a doutrina leciona que não se
interpreta o direito em tiras, aos pedaços, sendo imposto ao intérprete,
“sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se
projeta a partir dele”, posto que “um texto de direito isolado, destacado,
desprendido do sistema jurídico, não expressa significado normativo
algum” (GRAU, 2006, p.132)18. Tendo por norte a ideia de coerência e
unidade do ordenamento jurídico, o intérprete sistemático deve partir
sempre da premissa de que o direito não é um mero conglomerado
de regras positivadas, mas um organismo jurídico fluido, composto
por preceitos coordenados ou subordinados, que se complementam e
convivem harmonicamente.
Pelo método teleológico, procura-se revelar o propósito que informa
o significado normativo. Trata-se do objeto de tutela pelo regramento,
pois a Constituição e as leis visam ao atendimento de determinadas
necessidades e devem ser interpretadas no sentido que melhor atenda à
finalidade para as quais foram criadas, dirigindo a atenção do intérprete
ao bem jurídico tutelado pela norma. Uma vez individualizados tais
conceitos, norteiam a interpretação da norma em análise19.
Tecidos esses apontamentos conceituais sobre os diferentes métodos
de interpretação que serão empregados no decorrer da presente
análise, importa agora realizar o exame contextualizado os dispositivos
pertinentes.
2.3 Interpretação
gramatical20

Segundo o método de interpretação gramatical, primeira linha da
hermenêutica empregada, não é demais repisar, cabe ao intérprete
atribuir significado às palavras do texto legal, pois toda a interpretação
nasce do texto da norma21. Assim, ao interpretar uma norma, inicialmente
o indivíduo se atém à consistência onomasiológica – onomasiologia é
a teoria da designação nominal. 22

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 4. ed. São Paulo:
Malheiros, 2006. p. 132
19
BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico – Lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 214.
20
Destaca-se o entendimento proferido pelo PARECER nº 00015/2018/GECOS/PFANS/PGF/AGU à interessada
ANS – DIOPE – DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DAS OPERADORAS, que data vênia máxima, não é o
mais técnicamente preciso, conforme será explanado nesse capítulo. Segundo o documento citado, o fato de a LC
126/07 definir a cedente não impede que outras normas, inclusive anteriores (como a Lei 9.656/98), criem exceções
ou equiparações à figura do cedente. Advoga também que o art. 9º, §1º, da Lei Complementar 126/07, ao tratar de
entidades de previdência complementar, indica que estas podem ser cedentes na operação de resseguro, o que
geraria precedente para o entendimento de que as OPSNS também poderiam ser assim entendidas, nos termos
do art. 35-M da Lei 9.656/98.
21
Na jurisprudência do STF: “Do ponto de vista de exclusiva interpretação gramatical, tem razão o recorrente,
porquanto a expressão até, enquanto preposição, indica limite de tempo, bem como quando utilizada como advérbio
aponta para também, inclusive, mesmo, ainda. De tal modo, adequada a apreensão do mês de fevereiro de 1994,
para efeitos de composição de índice, como aliás vem-se decidindo, em âmbito do STJ” (STF, RE 400.920-BA, Rel.
Min. Gilmar Mendes – DJU, 17/10/06).
22
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 457.
18
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Este é o primeiro filtro sob o qual se passa analisar o teor do artigo 35-M
da Lei 9.656/98, que assim dispõe:
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.
(grifos nossos) (BRASIL, 1998b).

Revela-se inequívoco que a norma efetivamente dispôs sobre a
possibilidade de contratação de resseguro por operadoras de planos de
saúde, mas é ainda mais inconteste que esta trouxe uma condicionante
expressa, imposta pelo legislador para o exercício dessa faculdade.
Assim sendo, a operação de resseguro por operadora de planos de
saúde está preliminarmente autorizada quando balizada por critérios
técnicos trazidos por regulamentação específica e posterior à Lei
9.656/98. Assim, é imperioso respeitar as demais normas que compõem
o sistema jurídico e, em especial, a que limita gramaticalmente a
própria eficácia do artigo em tela, a Lei nº 9.932, de 1999,23 e suas
regulamentações posteriores.
O que se constata, por essa leitura, é que o redator do artigo 35-M da Lei
9.656/98 foi assertivo e cauteloso ao prever que a legislação que tratava
do resseguro e regulamentações posteriores, específicas, portanto, em
relação à operação de resseguro, poderia apresentar critérios técnicos
que fundamentassem a implementação de limites e determinações à
realização de operações de resseguro por OPS. Ou seja, a literalidade do
art. 35-M não é absoluta no que se refere à possibilidade de contratação
de resseguro, e traz no seu próprio texto a indicação da moldura jurídica
a ser aplicada nessa eventual operação.
Em outras palavras, sob uma perspectiva metodológica, o legislador
definiu uma estrutura normativa remissiva24 a qual, por sua própria
natureza, dá margem a uma inexorável abertura.

Importa lembrar que a Lei Ordinária nº 9.932, de 1999, foi alvejada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 2223
que, a despeito do seu insucesso, diretamente atrelado à edição da Emenda Constitucional 40, de 2003, reclamava
justamente a invasão do legislador ordinário em matéria reservada à Lei Complementar, o que motivou a elaboração
da LC nº 126, de 2007, que a revogou expressamente, fazendo as vezes do seu pretenso regramento.
24
“Diz-se da lei, ou dispositivo legal, que faz remissão a outro dispositivo, constante ou não do mesmo texto”. Fonte:
OTHON SIDOU, José Maria. Dicionário Jurídico: Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 7ª ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001. p. 506.
23
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Nesse cenário, importa destaque o que explica Gustavo Palheiro Mendes
de Almeida25 quanto à formatação normativa dada à Lei nº 9.932, 1999,
e o intenso debate que se seguiu. Ocorre que, conforme estabelece a
redação do art. 192 da Constituição, a regulamentação do setor deveria
ser implementada via Lei Complementar, e não por mera Lei Ordinária26,
tendo-se em vista que o mercado securitário é integrante do sistema
financeiro nacional (SFN)27. A inobservância dessa exigência formal,
portanto, resultou no questionamento da constitucionalidade da Lei
nº 9.932, de 1999 (que regulou a atividade de resseguros no território
nacional28), perante o Supremo Tribunal Federal (STF)29, após o que,
em prejuízo do julgamento, foi elaborada a LC 126/07. Esta, além de
quebrar o monopólio estatal no mercado de resseguros, instituiu todo
o regramento para operações de resseguro no Brasil, revogando
expressamente a Lei nº 9.932, de 1999,30 para ao final substituí-la.
Em paralelo, ao analisarmos o superveniente art. 2º, §1º, I e §3º da LC
126/07, temos que:
Art. 2º A regulação das operações de cosseguro, resseguro,
retrocessão e sua intermediação será exercida pelo órgão
regulador de seguros, conforme definido em lei, observadas as
disposições desta Lei Complementar.
§ 1º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – cedente: a sociedade seguradora que contrata operação
de resseguro ou o ressegurador que contrata operação de
retrocessão;
[...]
§ 3º Equipara-se à cedente a sociedade cooperativa
autorizada a operar em seguros privados que contrata
operação de resseguro, desde que a esta sejam aplicadas as
condições impostas às seguradoras pelo órgão regulador
de seguros. (grifos nossos) (BRASIL, 2007).

“A abertura do mercado brasileiro de resseguros e a oportunidade de negócios para empresas estrangeiras: as
peculiaridades de Porto Rico”, por Gustavo Palheiro Mendes de Almeida. Rio Janeiro: ENS-CPES, 2015. 148 p.;
21 cm – (Cadernos de Seguro: Teses, v. 20, n. 47).
26
Em relação ao quorum de aprovação, temos que a lei complementar exige maioria absoluta, nos termos do
art. 69 da Constituição. Por outro lado, a lei ordinária exige apenas maioria simples, de acordo com o art. 47
da Constituição. Fonte: BRASIL. Constituição de 1988. Disponível em: http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/
constituicao/Constituicao.htm.
27
A Emenda Constitucional nº 40, de 2003, alterou o art. 192 da Constituição, fato que levou o STF a declarar
prejudicada a referida ADI, pois foi instaurada com base na redação antiga do supracitado dispositivo.
28
A Lei nº 9.932/99 disciplinou o que se denominou de “a abertura do mercado de resseguros”, definindo à minúcia
todas as modalidades de atuação dos resseguradores, que passaram a ser denominados “locais”, “admitidos” e
“eventuais”.
29
ADI 2223, MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, j. em 10.10.02, p. DJ 05-12-2003
PP-00018 EMENT VOL-02135-05PP-00788.
30
Vide art. 31 da LC 126/07, que assim dispôs: “Art. 31. Ficam revogados os arts. 6º, 15 e 18, a alínea i do caput do
art. 20, os arts. 23, 42, 44 e 45, o § 4º do art. 55, os arts. 56 a 71, a alínea c do caput e o § 1º do art. 79, os arts. 81
e 82, o § 2º do art. 89 e os arts. 114 e 116 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e a Lei nº 9.932, de
20 de dezembro de 1999” (BRASIL, 2007).
25
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Numa leitura apressada, o intérprete afoito poderia inferir que somente
se encaixam no conceito de cedentes (i) as sociedades seguradoras que
contratem resseguro e (ii) as resseguradoras que contratem operações
de retrocessão com sociedades seguradoras. Entretanto, a literalidade
do § 3º daquele mesmo artigo ampliou esse conceito, promovendo a
equiparação expressa (iii) da sociedade cooperativa autorizada a operar
em seguros privados que contrata operação de resseguro à figura
da cedente, desde que a cooperativa esteja submetida às mesmas
condições impostas às seguradoras pelo órgão regulador de seguros.
O § 3º do art. 2º da aludida Lei Complementar estabeleceu, portanto,
um parâmetro objetivo que atua como insuperável condicionante
para a equiparação de quaisquer outros agentes à figura da cedente,
independentemente do mecanismo de integração ou da fonte normativa
autorizativa para a contratação do resseguro, qual seja: a sua submissão
às mesmas condições impostas às seguradoras pelo CNSP.
O tratamento extensivo dispensado às cooperativas criou um paradigma
para qualquer eventual equiparação ao conceito de cedente, reforçando
a clareza do comando normativo que submete tanto a cedente
quanto seu equiparado às mesmas regras impostas pelo CNSP às
sociedades seguradoras, de modo que o intérprete que comungue com
a possibilidade de equiparação deverá sempre observar esses mesmos
parâmetros, em qualquer hipótese, sob pena de violação do princípio
constitucional da isonomia31, em prejuízo das cooperativas autorizadas
a operar seguros privados, as quais, apesar de gozarem de proteção
especial pelo ordenamento jurídico32 e de terem sido expressamente
assemelhadas à figura da cedente, enfrentariam maior calvário para
a contratação das operações de resseguro regulamentadas pela LC
126/07.
Por conseguinte, distinta da técnica de maior abertura de que se vale
o art. 35-M da Lei 9.656/98, a leitura filológica do art. 2º da LC 126/07
apresenta um recorte semântico que categoricamente não deixa margem
para dúvidas de quem pode figurar como cedente na operação de
resseguro.

Barroso (p. 159) classifica a isonomia, ao lado do princípio da legalidade e do juiz natural, como um princípio
constitucional geral, os quais, com menor grau de abstração, ensejam a tutela imediata das situações jurídicas
que contemplam, irradiando-se por toda a ordem jurídica, como desdobramentos dos princípios fundamentais.
Estes, em sua dimensão operativa, dirigem-se ao Executivo, Legislativo e Judiciário, condicionando a atuação dos
poderes públicos e pautando a interpretação e aplicação de todas as normas jurídicas vigentes.
32
Vide art. 174, §2º, da Constituição e art. 24 do Decreto-Lei 73/66
31
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Assim, é possível concluir que se incluem no conceito de cedentes, para
efeito de análise de compatibilidade do art. 35-M da Lei 9.656/98 com
a LC 126/07, apenas (i) as sociedades seguradoras, (ii) as sociedades
resseguradoras e (iii) as cooperativas autorizadas a operar seguros
agrícolas, de saúde ou de acidentes de trabalho, desde que (a) observem
o estabelecido pela Lei Complementar 126/0733 e (b) que as entidades
estejam diretamente submetidas às regras da SUSEP impostas para as
atividades típicas das seguradoras, que é o traço comum entre todos
aqueles inequivocamente legitimados para atuar como cedentes pela
norma complementar34.
Em outras palavras, sob a perspectiva da saúde suplementar, a LC 126/07
restringiu a possibilidade de interpretação de que OPSNS pudessem
realizar indiscriminadamente a contratação de resseguro. O que está
autorizado, nos termos da redação em vigor, sem que haja qualquer tipo
de desacordo com o conceito de cedente35, é a operação de resseguro
por SES36 ou cooperativa autorizada a operar seguros de saúde37.
Ademais, a regulamentação infralegal do setor de resseguros aponta
para a mesma intepretação semântica aqui trazida à baila, conforme
se manifesta o CNSP no art. 2º, I, §1º da Resolução nº 168, de 17 de
dezembro de 200738, que é imperativa na harmonia com a legislação
supracitada, em seu “Capítulo II: Das Definições”:
Art. 2º Para fins de aplicação da presente Resolução consideram-se:
I – cedente: a sociedade seguradora que contrata operação
de resseguro ou o ressegurador que contrata operação de
retrocessão [...];
§ 1º Equipara-se à sociedade seguradora a sociedade
cooperativa autorizada a operar em seguros privados que
contrata operação de resseguro, desde que a esta sejam
aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo CNSP.
(grifos nossos) (CNSP, 2007).

Exigência do art. 35-M da Lei 9656/98.
Até mesmo os resseguradores locais se submetem às mesmas regras aplicáveis às seguradoras, por impositivo
legal do art. 5º da Lei Complementar 126/07, que assim dispõe: “Art. 5º Aplicam-se aos resseguradores locais,
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais, operacionais e de risco da atividade e as disposições do órgão
regulador de seguros: I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e as demais leis aplicáveis às sociedades
seguradoras, inclusive as que se referem à intervenção e liquidação de empresas, mandato e responsabilidade de
administradores; e II – as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras” (BRASIL, 2007).
35
Artigo 2º da Lei Complementar 126/2007.
36
Artigo 2º da Lei 10.185/2001 combinado com a Lei 9.656/98.
37
Embora esteja previsto no art. 24 do Decreto-Lei 73/66, esta figura societária nunca foi regulamentada para fins
de operação de saúde. As cooperativas que existem atualmente em atividade no mercado de saúde suplementar
são aquelas autorizadas a operar planos de saúde, e não se enquadram no conceito de cedente aqui analisado.
38
Dispõe sobre a atividade de resseguro, retrocessão e sua intermediação e dá outras providências.
33

34
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Verdadeiramente, além do CNSP reproduzir o conceito de cedente
previsto na LC 126/07, inferiu seu art. 13, topograficamente inserido
no “Capítulo IV: Das Condições para Contração do Resseguro”:
“Art. 13. A contratação de resseguro e retrocessão no País ou no
exterior será feita mediante negociação direta entre a cedente e o
ressegurador ou através da corretora de resseguros.” (grifos nossos)
(CNSP, 2007).
Em síntese, valendo-se da interpretação gramatical, constata-se que
a superveniente promulgação da LC 126/07 e sua regulamentação
emolduraram os limites semânticos dos efeitos advindos do art. 35-M
da Lei 9.656/98. Se preliminarmente esse dispositivo poderia causar
eventual dúvida sobre a possibilidade de contratação de resseguro por
OPSNS, em razão de redação genérica e remissiva, a superveniente
LC 126/07 foi assertiva em seu texto. Conforme será exposto a seguir,
o elemento histórico de interpretação reforça esse primeiro olhar
gramatical exposto, o qual definitivamente não deve ser menosprezado.
2.4 Interpretação
histórica

Sob a ótica do método histórico de interpretação, o foco analítico é
direcionado aos documentos referentes ao processo de promulgação do
normativo em questão. Assim, procura-se extrair uma racionalidade na
averiguação dos antecedentes da norma. Não obstante o senso comum
mencionar tal técnica como a que “descobre a vontade do legislador”,
é mais preciso caracterizar tal método como aquele que alcança a
ratio do processo legislativo desde o projeto de lei, sua justificativa
ou exposição de motivos, emendas, aprovação e promulgação, ou
as circunstâncias fáticas que a precederam e que lhe deram origem, as
causas ou necessidades que induziram o órgão a elaborá-la, ou seja,
as condições culturais ou psicológicas sob as quais o preceito normativo
surgiu (occasio legis) (DINIZ, 2016, p.460).39
Evidencia-se que para o eventual exercício da faculdade do art. 35-M da
Lei 9.656/98 é necessário observar o que dispõe a legislação de regência
da atividade do resseguro40, que foi atraída não só por coerência, mas
por impositivo legal do próprio dispositivo remissivo. Naturalmente,
importa realizar detida análise histórica dos dispositivos pertinentes da
LC 126/07, a fim de apurar se as OPSNS ostentam as características
ou condições exigidas para a contratação do resseguro.
Conforme a interpretação histórica do art. 2º, §1º, I e §3º da LC 126/07,
aponta-se a irrefutável necessidade de pulverização do risco das
OPSNS, por meio de sociedade seguradora, para que esta, conforme
o caso, busque acessar ou não o mercado de resseguros.

39
40

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 460.
Inicialmente a Lei nº 9.932, de 1999, sendo posteriormente substituída pela LC 126/07.
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Nessa acepção, analisa-se, inicialmente, o texto primário do Projeto de
Lei 249/05 (PL 249/05), gênese da LC 126/07 que, em seu art. 2º, §1º, I,
conceituou cedente incluindo as entidades de previdência complementar
fechada:
Art. 2º A regulação das operações de cosseguro, resseguro,
retrocessão e sua intermediação será exercida pelo órgão
regulador de seguros, conforme definido em lei, observadas as
disposições desta Lei Complementar.
§1º Para fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – cedente: sociedade seguradora ou entidade de previdência
complementar que contrata operação de resseguro, ou
ressegurador que contrata operação de retrocessão; (grifos
nossos) (BRASIL, 2005).

Neste primeiro momento, o legislador se fez claro no sentido de ter a
vontade de incluir a entidade de previdência complementar no escopo
do conceito de cedente, porém, até o momento, nada havia referente
às OPSNS. Ocorre que, em 29 de novembro de 2005, o deputado
Nelson Marquezelli apresentou relatório que ampliou o significado de
cedente, incluindo as OPSNS e a sociedade cooperativa autorizada a
operar com seguros privados, nos termos do proposto art. 2º, § 3º, do
PL 249/05: “§ 3º Equiparam-se a cedentes a operadora de plano
de saúde, conforme definida em lei, e a sociedade cooperativa
autorizada a operar em seguros privados, que contratam operação de
resseguro” (grifos nossos) (BRASIL, 2005).
O fundamento para alteração sugerida, nos termos do relatório, é o que
se expõe:
[...] Consideramos também oportuno equiparar a cedentes as
operadoras dos planos de saúde, em conformidade com
as previsões existentes no art. 35-M da Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001, e as sociedades cooperativas, as quais já
estão autorizadas a operar em seguros agrícolas, de saúde e de
acidentes de trabalho, de acordo com o art. 24 do Decreto-Lei
nº 73, de 1966 (grifos nossos) (BRASIL, 2005).

Entretanto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio apresentou emenda substitutiva ao Projeto de Lei em questão,
inclusive no que se refere a quem poderia ser cedente na operação de
resseguro. O Deputado Nelson Marquezelli e seus pares acataram as
sugestões e alteraram o texto normativo equivocadamente proposto.
Nesses termos, foram suprimidas do conceito de cedente as OPSNS,
conforme se observa na sugestão final do referido artigo, mantida até
o opresente momento.
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Com efeito, o Relator, Deputado Nelson Marquezelli, documentando
a incontestável decisão do Poder Legislativo em definir o conceito
de cedente de resseguro, assim dispôs:
A partir da apresentação de pertinentes e oportunas sugestões,
observamos que o texto poderia ser aprimorado em aspectos
pontuais.
Primeiramente, no art. 2º, §1º, inciso I, consideramos ser
preferível delimitar como cedentes apenas as sociedades
seguradoras e os resseguradores.
Com relação ao inciso III deste artigo, observamos que a redação
poderia ser ajustada e, quanto ao inciso IV, entendemos que os
resseguradores devem poder efetuar contratos de retrocessão
junto às seguradoras, visando ao aproveitamento de suas
disponibilidades de capital. Com relação ao § 3º, consideramos
ser impor tante que sejam equiparadas a cedentes
apenas as sociedades cooperativas, e que a essas sejam
aplicadas as condições impostas pelo órgão regulador
de seguros às seguradoras 41 (grifos nossos) (COMISSÃO
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, 2006, pgs. 1 e 2)

Diante do acima apurado, constata-se que o legislador no exercício do
comando legal remissivo do dispositivo do art. 35-M da Lei 9.656/98
cogitou num primeiro momento expandir o conceito de cedente na
operação de resseguro à OPSNS. Ocorre que, conforme apresentado
supra, orientado pela melhor técnica da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, o Poder Legislativo claramente optou
por excluir as OPSNS do conceito de cedente e permitir apenas uma
única e exclusiva exceção : a equiparação das sociedades cooperativas.
Os documentos precedentes e pertencentes ao processo de legislativo
da LC 126/07 demonstram o incontestável propósito da referida Lei
promulgada em delimitar os limites do conceito de cedente para fins
de contratação de resseguro apenas às empresas seguradoras,
resseguradoras e cooperativas por equiparação. Resta, portanto,
absolutamente afastada, quanto às OPSNS, qualquer possibilidade
de interpretação divergente, com base nos documentos legislativos
apurados e intenções legislativas formalizadas tanto na própria lei quanto
ao longo do processo legislativo.

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Projeto de Lei Complementar Nº 249, de 2005.
Dispõe sobre a política de resseguro, cosseguro, retrocessão e sua intermediação, de seguro no exterior e as
operações em moeda estrangeira do setor securitário e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator:
Deputado Nelson Marquezelli. Complementação de voto, 2006. F F20BED12 8;
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 2006, pgs. 1 e 2. Projeto
de Lei Complementar nº 249, de 2005. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_
mostrarintegra?codteor=369370&filename=CVO+1+CDEICS+%3D%3E+PLP+249/2005. Acesso em 11 de jul. de 2019.
41
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Em suma, a discussão legislativa que pairou sobre o PL 249/05 e resultou
na LC 126/07 é imperativa no sentido de comprovar a impossibilidade
de as OPSNS acessarem diretamente o mercado de resseguros.
Conforme será exposto a seguir, o elemento sistemático de interpretação
vai ao encontro das perspectivas gramatical e histórica apresentadas
até o momento.
2.5 Interpretação
sistemática

O método sistemático considera o sistema em que se insere a norma,
relacionando-a com outras normas concernentes ao mesmo objeto.42
Objetiva, portanto, a perspectiva dos pontos de conexão harmônica
endonormativo (em relação aos outros dispositivos do mesmo diploma) e
exonomartivo (com outros diplomas legais). Na racionalização proposta
por Claus-Wilhelm Canaris, tem-se que a sistematicidade do direito
é composta tanto pela tarefa legiferante quanto pela interpretativa
do operador do direito, cujo objetivo é tratar hipóteses equivalentes de
maneira equânime e, portanto, evitar imputar a casos distintos o mesmo
output jurídico43. Assim, nessa busca pela unidade sistêmica, apresentar-se-á
uma análise principal da legislação infraconstitucional pertinente à luz
da Constituição e duas reflexões secundárias.

2.5.1 Interpretação
Para esta análise são enriquecedores os ensinamentos de Luis Roberto
do Art. 35-M da
Barroso (2003):
Lei 9.656/98 à luz
da Constituição		
A ordem jurídica infraconstitucional é elaborada ao longo do
e Legislação		
tempo, no curso de muitas décadas, e espelha períodos históricos
Infraconstitucional		
diversos, regimes políticos ideologicamente contrastantes
pertinente		
e exigências particulares e contingentes de cada época.
		
P o d e p a r e c e r i m p l a u s í ve l a t a r e f a d e e n c o n t r a r
coerência e sistematicidade em normas jurídicas sujeitas
a influências tão aleatórias e variadas. Essa tarefa, de
fato, não se viabiliza se todas as normas, mesmo as
anteriores à constituição, em vigor, não recebessem dela
um novo fundamento de validade, subordinando-se aos
valores e princípios nela consagrados. Só essa sofisticada
operação de racionalidade poderia conferir a um conjunto
de remendos alinhavados ao longo do tempo um caráter unitário
e sistemático 44 (grifos nossos) (BARROSO, 2007, p. 116).

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 459.
Fonte: Pensamento Sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 3ª ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2002.
44
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação na Constituição. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 116.
42

43
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Nessa toada, transcreve-se na íntegra o atual art. 192 da Carta Magna:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que
o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será
regulado por leis complementares que disporão, inclusive,
sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que
o integram. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40,
de 2003) (grifos nossos) (BRASIL, 1998a [2015]).

Este dispositivo é conhecido pelo setor securitário, pois foi com base
na sua redação anterior à Emenda Constitucional nº 40, de 2003
(EC 40), a qual, conforme explana Gustavo Palheiro Mendes de Almeida,
materializou-se um dos grandes desafios à abertura do mercado
de resseguros brasileiro à época, pois:
[...] De acordo com o disposto no artigo 192 da Constituição
F eder a l, a r egu lam entaçã o d o s eto r s ó p o der ia s er
implementada via Lei Complementar, e não mera Lei Ordinária45 .
Essa formalidade resultou no questionamento da Lei nº 9.932/99
(que regulamentou a atividade de resseguros no território
nacional46) no Supremo Tribunal Federal (“STF”), por meio da
ADI nº 2.223/99. O principal argumento 47 contrário à lei em
questão foi que uma lei ordinária não poderia disciplinar o
que era matéria de lei complementar, tendo como premissa
que o sistema de seguros pertence ao sistema financeiro
nacional, nos termos do artigo 192 da Constituição 48 . (grifos
nossos) (ALMEIDA, 2015, p. 21) 49

Consoante indicado na nota de rodapé nº 95 deste parecer, com a
promulgação da EC 40, o STF julgou prejudicado o exame do pedido da
ADI 2.223/99, que tinha como objeto o art. 192 da Constituição à época
da EC 13. Nesses termos, não seria cabível fundamentar um julgamento
de mérito na hipótese de não estar mais vigente a norma constitucional
confrontada. Em outras palavras, o STF não enfrentou o mérito da
inconstitucionalidade formal perante a nova redação constitucional, o
que abre uma janela de oportunidade para questionamentos jurídicos
análogos aos ajuizados na ADI 2.223/99.

O art. 69 da Constituição estabelece quorum qualificado (maioria absoluta) para aprovação de lei complementar.
Por outro lado, a lei ordinária exige apenas maioria simples, de acordo com o art. 47 da Constituição. Fonte: BRASIL.
Constituição de 1988.
46
A Lei 9.932/99 disciplinou como seria aberto o mercado, definindo, inclusive, as modalidades de atuação dos
resseguradores: locais, admitidos e eventuais.
47
ADI 2223, MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, j. em 10.10.02, p. DJ 05-12-2003
PP-00018 EMENT VOL-02135-05PP-00788.
48
A Emenda Constitucional nº 40, de 2003, alterou o art. 192 da Constituição, fato que levou o STF a declarar
prejudicada a referida ADI, pois foi instaurada com base na redação antiga do supracitado dispositivo.
49
“A abertura do mercado brasileiro de resseguros e a oportunidade de negócios para empresas estrangeiras:
as peculiaridades de Porto Rico”, por Gustavo Palheiro Mendes de Almeida. Rio Janeiro: ENS-CPES, 2015. 148 p.;
21 cm – (Cadernos de Seguro: Teses, v. 20, n. 47) p. 21.
45
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Sob a perspectiva material do direito, cabe explanar que objetivo da
EC 40, em relação à alteração ao preceito constitucional supra, foi dar
movimento à norma. Esta, na redação anterior, era rígida e de áspera
conexão com o mundo dos fatos: tratava de percentuais de taxas de
juros, dava margem ao equivocado entendimento de que apenas uma
única Lei Complementar deveria regular todo o SFN, além de listar quais
segmentos o compunham.50
À vista disso, no que se refere ao ponto focal da interpretação aqui em
construção, a supressão dos descritivos incisos e parágrafos do art. 192
da Constituição e a alteração do caput para uma redação mais genérica
representaram uma desconstitucionalização dos setores que estariam no
escopo do SFN. Este representa o principal efeito trazido pela alteração
constitucional em questão, explica Alexandre de Moraes.51
Desse modo, a interpretação no sentido de que o legislador, ao retirar
o inciso II do antigo art. 192 da Constituição, excluiu o setor securitário
do SFN, resultaria na mesma conclusão no que se refere às instituições
bancárias oficiais e privadas,52 e o Banco Central do Brasil – Bacen53,
o que não logra racionalidade alguma.
Ademais, em relação à EC 40, Leonardo Vizeu Figueiredo certifica
que as entidades congêneres às instituições financeiras, dentre elas,
as empresas de seguro, antes citadas formalmente no art. 192 da
Constituição, ainda compõem e fazem parte do SFN.54
Superada a análise preliminar, é hora de explorar em que medida os demais
dispositivos pertinentes do ordenamento jurídico infraconstitucional se
harmonizam com o art. 192 da Constituição.
Destarte, constata-se que o setor securitário está categoricamente
entranhado no SFN pelo ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser
visto de outra forma, em razão do método de pensamento Aristotélico
em exposição, que será destrinchado na sequência:55
•

Premissa maior: toda instituição financeira compõe o SFN.

•

Premissa menor: empresas de seguro e resseguro são instituições
financeiras.

•

Conclusão: logo, empresas de seguro e resseguro compõe o SFN.

MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 5ª ed. São Paulo:
Atlas, 2005. p. 2021-2024.
51
MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 5ª ed. São Paulo:
Atlas, 2005. p. 2022.
52
Inciso I do normativo.
53
Inciso IV do normativo.
54
FIGUEIREDO, Leonardo Vizeu. O sistema financeiro nacional na República Federativa do Brasil e a atualização
monetária. Revista da AGU, nº 18. 2008.
55
ARISTÓTELES. Da Interpretação. São Paulo: UNESP, 2013; SMITH, Robin. Aristotle’s Logic. California:
Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010.
50
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Assim, iniciamos a digressão com os arts. 1º e 18, §1º, da Lei nº 4595, de
1964, que foi recepcionada pela Constituição como Lei Complementar,
de acordo com STF56:
Art. 1º O sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado
pela presente Lei, será constituído:
I – do Conselho Monetário Nacional;
II – do Banco Central do Brasil;
III – do Banco do Brasil S. A.;
IV – do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;
V – das demais instituições financeiras públicas e privadas
(grifos nossos).
(BRASIL, 1964)

A norma em epígrafe é assertiva: qualquer empresa considerada
instituição financeira é parte integrante do SFN. Em paralelo, o art.
18, §1º, do mesmo diploma diz que se aplicam, no que couber, às
seguradoras as disposições e disciplinas desta Lei, de tal sorte que se
questiona: o ressegurador é considerado instituição financeira? Isto é,
compõe o SFN? Dito de outra maneira, será exigida a regulação de sua
atividade por Lei Complementar?
Guardadas as devidas distinções, há uma convergência operacional
inquestionável entre as atividades de uma típica instituição financeira,
como a bancária, por exemplo, e securitárias, o que apenas reforça a
natureza financeira das seguradoras e resseguradoras: enquanto os
bancos coletam poupança hoje e pagam juros no futuro, as entidades
securitárias coletam prêmios a priori e pagam sinistros a posteriori.
Ambas, portanto, atuando com abundância de caixa, sujeitas às regras
prudenciais, de solvência, dentre outras do setor financeiro e de seus
respectivos órgãos reguladores.
De mais a mais, o resseguro exerce função importante no apoio à
capacidade financeira da seguradora para sua atuação no mercado,
integrando-a economicamente de modo essencial. Assim, é fundamental
averiguarmos os dispositivos pertinentes na LC 126/07 e no DL 73/66,
este recepcionado pela Constituição como Lei Complementar, segundo
o STF57.

Mandado de Segurança 21729-4, de 5/10/1995. O Ministro Maurício Corrêa assim se referiu ao normativo em
questão: “Tenho como certo que esta Lei, que regula o sistema financeiro como um todo, foi recepcionada pela
orderm constitucional de 1988 como lei complementar, em face do que dispõe o seu art. 192.”
57
Acórdão do STF proferido nos autos da Medida Cautelar em ADI n° 2.223-7, publicado em 10/10/2002.
56
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O art. 72 do DL 73/66 determina que o disposto no art. 25 da Lei nº
4.595, de 1964, se aplica às seguradoras por consequência, realiza a
equiparação delas à instituição financeira:
Art. 72. As Sociedades Seguradoras serão reguladas pela
legislação geral no que lhes fôr aplicável e, em especial, pelas
disposições do presente decreto-lei.
Parágrafo único. Aplicam-se às sociedades seguradoras o
disposto no art. 25 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de
1964, com a redação que lhe dá o art. 1º desta lei.
[...]
Art. 25. As instituições financeiras privadas, exceto as
cooperativas de crédito, constituir-se-ão unicamente sob a forma de
sociedade anônima, devendo a totalidade de seu capital com direito
a voto ser representada por ações nominativas. (grifos nossos)
(BRASIL, 1966; BRASIL, 1964)

De mais a mais, o art. 4º do DL 73/66 é mais um indicativo legal que
o sistema de resseguro integra as operações de seguro, compondo
assim, a mesma cadeia financeira de pulverização de riscos,
compartilhando, dentre outros, direitos de receber prêmios e obrigações
de pagar sinistros. Adicionalmente, equipara as regras aplicáveis aos
resseguradores àquelas estabelecidas às seguradoras:
Art 4º Integra-se nas operações de seguros privados o sistema
de cosseguro, resseguro e retrocessão, por forma a pulverizar
os riscos e fortalecer as relações econômicas do mercado.
Parágrafo único. Aplicam - se aos e stabelecimentos
autorizados a operar em resseguro e retrocessão, no
que couber, as regras estabelecidas para as sociedades
seguradoras. (grifos nossos) (BRASIL, 1966).

No mesmo diapasão, o art. 5º, I, II da LC 126/07 reafirma a execução
de regras das seguradoras aos resseguradores locais:
Art. 5º Aplicam-se aos resseguradores locais, observadas
as peculiaridades técnicas, contratuais, operacionais e de risco
da atividade e as disposições do órgão regulador de seguros:
I – o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e as
demais leis aplicáveis às sociedades seguradoras, inclusive
as que se referem à intervenção e liquidação de empresas,
mandato e responsabilidade de administradores; e
II – as regras estabelecidas para as sociedades seguradoras.
(grifos nossos) (BRASIL, 2007).

Em suma, a seguradora é equiparada à instituição financeira e
o ressegurador à seguradora, portanto, equipara-se também o
ressegurador à instituição financeira.

124

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 105-138, jan. 2019/jun. 2019

Gustavo Palheiro e Luiz Felipe Conde

Nesta continuidade, vale notar que a literatura econômica entende que
as companhias de seguros são intermediários financeiros, assim como
os bancos, compondo o Subsistema de Intermediação, parte integrante
do SFN em paralelo ao Subsistema Normativo. Desse modo, “contribuem
para a realocação de recursos na economia, canalizando fundos de
agentes superavitários, classificados como ‘poupadores’, para aqueles
com carência de caixa” (ASSAF NETO, 2012, p.38).58
O próprio Bacen, em manifestação oficial, sistematiza o SFN e consolida o
setor de seguros privados como um “ramo do SFN”, ao lado dos setores
de moeda, crédito, capitais e câmbio; e previdência fechada, apontando
seus respectivos órgãos normativos, supervisores e operadores:59

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 11ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012.p. 38.
https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp; o artigo acadêmico escrito por membros do Bacen
indica a mesma estrutura do SFN: “Educação Financeira para um Brasil Sustentável: Evidências da necessidade de
atuação do Banco Central do Brasil em educação financeira para o cumprimento de sua missão”. Fabio de Almeida
Lopes Araújo e Marcos Agueri Pimenta de Souza, junho de 2012.
58
59

R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 25, p. 105-138, jan. 2019/jun. 2019

125

Hipóteses de Cabimento do Resseguro em Saúde

Conforme observado, o entendimento do Bacen é no sentido de que
seguradoras e resseguradores são operadores privados supervisionados
pela SUSEP, regulados pelo CNSP, compondo o ramo de seguros
privados do SFN.
Ademais, a Lei do Colarinho Branco, que tipifica os crimes contra esse
sistema, também estabelece o conceito de instituição financeira por
equiparação:
Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta
lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha
como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou
não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação,
intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros,
câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer tipo de
poupança, ou recursos de terceiros;
II – a pessoa natural que exerça quaisquer das atividades referidas
neste artigo, ainda que de forma eventual. (grifos nossos)
(BRASIL, 1986)

Enquadram-se as seguradoras e os resseguradores, que coletam prêmios
de poupadores ou terceiros, respectivamente, efetuando sua gestão
atuarial mutualística, em contraprestação à cobertura de sinistros.
Verifica-se que até mesmo a legislação penal, que versa sobre os bens
jurídicos mais caros à sociedade e veda a analogia in malam partem 60,
assemelha seguradoras e resseguradores à instituição financeira.
No mesmo sentido, o STJ61 confirmou que, para fins da Lei do Colarinho
Branco, até mesmo uma SES é considerada instituição financeira por
equiparação.
Além disso, a Suprema Corte,62 em decisão a respeito da desnecessidade
de Lei Complementar para dispor sobre a operação de planos de saúde,
concluiu que a seguradora tem natureza jurídica de instituição financeira,
está submetida ao art. 192 da Constituição e só pode ser regulada por
Lei Complementar. Cabe destacar que o artigo supra analisado neste
julgado foi o anterior à EC 40. Não obstante, nos termos do raciocínio
lógico apresentado, especialmente no que se refere à atual redação
do art. 192 da Constituição combinada com as Leis Complementares
que regulam o setor securitário, o STF possui fundamentos jurídicos
suficientes para manter seu entendimento.

Art. 5º, XXXIX, Constituição, e art. 1º do Código Penal.
Informativo de jurisprudência nº 0595 da Terceira Seção, Publicação: 15 de fevereiro de 2017, referindo-se ao
Processo CC 148.110-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Min. Maria Thereza de Assis
Moura, por maioria, julgado em 23/11/2016, DJe 13/12/2016.
62
Medida Cautelar na ADI nº 1931-DF, em que a corte inferiu, em definitivo, a desnecessidade de Lei Complementar
para dispor sobre a operação de planos de saúde. A ADI transitou em julgado em 07/02/2018 mantendo este
entendimento.
60
61
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O próximo passo é interpretar em conjunto os normativos até agora
suscitados neste item do parecer com a Lei 9.656/98. Em primeiro
lugar, esta Lei Ordinária está em conformidade com a Constituição para
legitimar assuntos exclusivos da saúde suplementar. Ocorre que seu
art. 35-M regula uma operação financeira de transferência de riscos de
uma cedente para o ressegurador, de modo a disciplinar quem poderia
contratar resseguro.
Em razão disso, o Procurador Federal Dalton Robert Tibúrcio 63 se
posiciona quanto à controvérsia a respeito da legalidade formal do
art. 35-M da Lei 9.656/98:
“De toda forma, persistiria a dúvida interpretativa quanto à
necessária aderência da atividade de resseguro ao sistema
financeiro, de modo que a sua disciplina estaria sujeita ao quórum
qualificado. O Poder Executivo, ao encaminhar o Projeto de Lei,
e o Legislativo, ao aprovar a Lei Complementar nº 126/2007,
buscaram superar essa discussão, trazendo segurança jurídica
ao mercado de resseguro. No entanto, a ausência de revogação
expressa do artigo 35-M da Lei nº 9.656/98 faz permanecer,
no âmbito da saúde suplementar, a situação de controvérsia
que antes pairava sobre toda a Lei nº 9.932/99.” (grifos nossos)

Nos termos supracitados pelo técnico da AGU, mesmo após a EC 40 e o
STF ter julgado prejudicada a ADI 2.223/99, o art. 35-M da Lei 9.656/98
padece da mesma controvérsia de constitucionalidade formal, pela qual
a Lei nº 9.932, de 1999, foi alvejada.
Sem embargo da Lei 9.656/98 versar sobre o setor de saúde suplementar,
o que exige formalmente mera Lei Ordinária, o seu art. 35-M legisla sobre
operação de resseguro. Essa operação, conforme interpretação à luz
da Constituição, é realizada por instituição financeira, logo, vê-se inserida
no âmbito do SFN e, portanto, atrai o imperativo formal constitucional de
regulamentação única e exclusivamente por Lei Complementar.
Por fim, destaca-se que, quando se analisa um regime jurídico, pode-se
ter presente, pelo menos, três dimensões64 (i) estrutura, (ii) negócio e
(iii) defesa do consumidor.
A primeira dimensão é a estrutural, que engloba as regras relacionadas
à organização, regulação e supervisão de mercado, determinando, por
exemplo, quem pode ser agente operador do mercado, assim como
as condições para acesso, permanência e afastamento temporário ou
retirada dos mesmos players.

PARECER n. 00015/2018/GECOS/PFANS/PGF/AGU. NUP: 33910.013115/2017-15. INTERESSADOS: ANS
– DIOPE – DIRETORIA DE NORMAS E HABILITAÇÃO DAS OPERADORAS. ASSUNTOS: CONSULTA E
ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO – OUTROS ASSUNTOS.
64
As três dimensões apresentadas foram desenvolvidas pelo Deputado Vinicius Carvalho no substitutivo
apresentado em 13/03/2018 na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 3.139, de
2015. http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1643700&filename=TramitacaoPL+3139/2015 Fonte: PROJETO de Lei nº 3.139, de 2015. Disponível: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?codteor=1643700&filename=Tramitacao-PL+3139/2015. Acesso em: 15 jul. 2019.
63
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A segunda é a cível-empresarial, que trata do negócio jurídico em si,
suas características e condições de validade, assim como as regras que
permeiam o conceito, objeto e modalidades de produtos ou serviços,
condições de validade, obrigações, prazos, prescrição e decadência.
A terceira é a defesa do consumidor, consubstanciada em regras que
devem ser observadas pelos agentes econômicos que atuem na oferta
ou comercialização de bens ou serviços no mercado de consumo.
Assim sendo, em recente manifestação de entendimento (13/03/2018), a
Câmara dos Deputados entendeu que o “Sistema Nacional de Seguros
Privados (SNSP), [...] é parte integrante do Sistema Financeiro Nacional
(SFN)”. No caso, discutindo-se o Projeto de Lei nº 3139, de 201565, o
Relator, deputado Vinicius Carvalho, fundamentou que o referido PL,
em razão de dispor sobre regras estruturais do Sistema Nacional de
Seguros Privados e, portanto, do próprio Sistema Financeiro Nacional,
deveria, por força do art. 192 da Constituição, ser promulgado como Lei
Complementar. Assim, apresentou substitutivo, imediatamente apoiado
pela Câmara dos Deputados, realizando o ajuste de constitucionalidade,
dentre outros, no texto do referido PL, o que, a partir de então, passou
a ser discutido como Projeto de Lei Complementar.66
No mesmo sentido, o ponto controvertido em análise neste parecer,
embora trate do conceito de cedente na operação de resseguro,
transcende a dimensão civil-empresarial e se materializa na dimensão
estrutural do Sistema Nacional de Seguros, pois o que se busca é
redefinir quem, quando e como um agente pode ingressar no próprio
Sistema Nacional de Seguros Privados, pela figura do cedente de
resseguro.
Portanto, pelo raciocínio neste subtópico desenvolvido, conclui-se que o
art. 35-M da Lei 9.656/98 está eivado por inconstitucionalidade formal,
pois se encontra topograficamente inserido numa Lei Ordinária, em
contrário ao que determina o art. 192 da Constituição.
2.5.2 Art. 2º,
I e §3º da
LC 126/07
combinado
com o Art. 2º
da Lei 10.185/01

Cumpre salientar em relação ao conceito de cedente67 que a SES foi
equiparada à OPSNS, não o contrário, conforme a redação do art. 2º
da Lei 10.185/01: “Art. 2º Para efeito da Lei nº 9.656, de 1998, e da Lei
nº 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado
de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em
saúde como operadora de plano de assistência à saúde” (grifos
nossos) (BRASIL, 2001).

O Projeto de Lei nº 3.139, de 2015, de autoria do deputado Lucas Vergílio, “altera a redação do caput do art. 24,
acrescido dos §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e modifica o art. 36, mediante a inserção da alínea ‘m’, ambos do Decreto-Lei
nº 73, de 21 de novembro de 1966”.
66
Comissão Especial de Relatoria do Deputado Vinicius Carvalho, destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei
nº 3.139, de 2015, de autoria do Deputado Lucas Vergílio.
67
Artigo 2º, I e §3º da Lei Complementar 126/07.
65
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Nessa toada, as regras aplicáveis às OPSNS, no que se referem à Lei
9.656/98, são aplicáveis às SES; a interpretação a contrário senso, não
obstante, é impossível. Portanto, as regras aplicáveis à SES, dentre
as quais se destacam nesse raciocínio as relativas à possibilidade
de contratação de resseguro, não se aplicam às OPSNS como se
seguradoras pudessem ser.
2.5.3 Art. 2º, I e
§3º combinado
com o Art. 9º,
§1º e §2º,
ambos da
LC 126/07

Cumpre destacar que a LC 126/07 é de natureza protecionista e promove
o desenvolvimento do mercado nacional de resseguro por meio de
reserva de mercado às resseguradoras locais, conforme explica Gustavo
Palheiro Mendes de Almeida68:
Com vistas a criar um mercado de resseguros nacional, a lei
de abertura do mercado de resseguros exigiu que as cedentes
dessem preferência aos resseguradores locais, garantindo que
fossem oferecidos 60% de todo e qualquer cessão de resseguro
às empresas resseguradoras locais, nos três primeiros anos, a
contar da data da publicação da LC 126/2007, em 15 de janeiro
de 2007, e depois 40%. Essa lei de preferência, em conjunto
com a fixação do limite global de cessão e do limite máximo de
cessão ao ressegurador eventual, atraiu tanto resseguradores
estrangeiros a se instalarem no País como incentivou a criação
de empresas brasileiras resseguro (ALMEIDA, 2015, p. 23) 69

Assim, percebe-se que a natureza da regra prevista no art. 9º, §1º e
§2º do mesmo diploma compartilha essa Política de Estado nacionalista
e impõe que o risco de previdência complementar, quando objeto de
operação de resseguro, deva ser pulverizado apenas às resseguradoras
locais, conforme se constata:
Art. 9: A transferência de risco somente será realizada em
operações:
[...]
§ 1º As operações de resseguro relativas a seguro de vida por
sobrevivência e previdência complementar são exclusivas de
resseguradores locais.
§ 2º O órgão regulador de seguros poderá estabelecer limites
e condições para a retrocessão de riscos referentes às
operações mencionadas no § 1º deste artigo. (grifos nossos)
(BRASIL, 2007).

“A abertura do mercado brasileiro de resseguros e a oportunidade de negócios para empresas estrangeiras: as
peculiaridades de Porto Rico” . Fonte: ALMEIDA, Gustavo Palheiro Mendes de. A abertura do mercado brasileiro de
resseguros e a oportunidade de negócios para empresas estrangeiras: as peculiaridades de Porto Rico. Cadernos
de Seguro: Teses. V. 20. N. 47. Rio Janeiro: ENS-CPES, 2015. 148 p.
69
Ver também a Resolução nº 325/15 do CNSP, publicada em 03 de agosto de 2015. Para mais detalhes, consultar
a obra: “A abertura do mercado brasileiro de resseguros e a oportunidade de negócios para empresas estrangeiras:
as peculiaridades de Porto Rico”, do mesmo autor supracitado.
68
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Assim, a referida regra não se refere a quem é a cedente, tão
somente dispõe quais resseguradores podem operar os riscos
relativos à Previdência Complementar em território nacional, conforme
regulamentado pela Resolução CNSP nº 241, de 2011. Interpretar tal
norma como uma “brecha” que permitiria que a Entidade de Previdência
Complementar acessasse o ressegurador e, por analogia, a OPSNS,
sem antes realizar a operação de seguro de seus riscos, é desconhecer,
antes de mais nada, o design endossistemático da LC 126/07.
Da mesma sorte, vale explanar que, assim como existe a SES, autorizada
a operar exclusivamente no mercado de saúde suplementar, há a figura
da seguradora autorizada a operar exclusivamente no ramo de vida e
previdência70. Em ambos os casos, sob a lógica aqui exposta, é possível
haver o resseguro de seus riscos: no caso das SES, para qualquer
ressegurador autorizado a operar no Brasil71, no caso das seguradoras
de vida e previdência, apenas aos resseguradores locais.
Em sintonia com o desenvolvido até agora a partir da análise clássica dos
métodos de interpretação, em seguida, o elemento teleológico reforça
o entendimento proferido e explanado.
2.6 Interpretação
teleológica

No tocante ao método teleológico de interpretação, afere-se que não há
norma jurídica que não deva sua origem a um fim, a um propósito, isto é,
a um motivo prático, de modo que o direito não é um fim em si mesmo,
é somente um meio a serviço de um fim, que consiste na existência da
sociedade (ANDRADE, 1992, p. 56)72.
Verifica-se que a LC 126/07 implementou todo o regramento para uma
nova política de resseguros em território nacional, tomando para si
muito do que antes era disciplinado por um cipoal de normas antigas,
que não já eram mais aderentes ao interesse público, com a finalidade
de promover o desenvolvimento equilibrado do País e de servir aos
interesses da coletividade 73, de modo que toda interpretação deve
objetivar a promoção do desenvolvimento ordenado e equilibrado das
atividades regulamentadas pela norma. Nesse contexto, evidencia-se
que a finalidade restritiva estampada pelos dispositivos do §1º, I e §3º
do art. 2º da LC 126/07 decorre justamente de ato pensado, consciente
e ordenado, por razões de ordem técnica.
Ao refletir-se sobre tal preocupação aplicada à saúde suplementar,
é constatado que sua ratio é garantir o desenvolvimento deste setor,
atento à mitigação de potenciais efeitos sistêmicos. Assim, a exigência
de primeira camada de proteção financeira exercida pela seguradora
numa OPSNS demonstra um cuidado especial do legislador em diluir
ainda mais alguns riscos inerentes a tal operação. Distinta é a SES, que
se submete a regras mais rígidas e controladas, o que lhe garante, aos
olhos da lei, a oportunidade de acessar o mercado de resseguros.

Artigo 36, § único da LC 109/01.
Respeitando o direito de preferência das resseguradoras locais e as demais regulamentações protecionistas do
setor (art. 11, I e II, da LC 126/07 e Resolução CNSP 325/15).
72
ANDRADE, Christiano José de. Problema dos Métodos da Interpretação Jurídica. [S.L.]:Editora RT, 1992.
73
Art. 192 da Constituição Federal.
70
71
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O raciocínio inicia-se com base na doutrina internacional, que indica
que um dos principais objetivos da regulação é mitigar o risco sistêmico.
Este se refere à deterioração do funcionamento geral do sistema causado
pela quebra de um ou mais dos principais agentes do mercado, sendo as
seguradoras um exemplo clássico de player gerador de risco sistêmico.74
Assim, a preocupação central que orienta a existência permanente de
extensa regulação financeira é o chamado risco sistêmico, gerado por,
dentre outros fatores, a assimetria de informações75, que representa
uma clássica falha de mercado e fundamenta, portanto, a intervenção
estatal na economia.76
Nesse sentido, a regulação prudencial é uma estratégia utilizada
para controlar riscos financeiros e pode ser subdividida em regras
macroprudenciais (voltadas à proteção do sistema financeiro como um
todo) e microprudenciais (relativas à proteção de instituições financeiras
individuais).77
A estrutura legal brasileira voltada à regulação financeira é altamente
controladora, conforme analisa Rodrigo Zeidan78, o Brasil é o mercado
financeiro mais seguro do mundo, mas isso tem um custo79, e é nessa
racionalidade se insere a finalidade do §1º, I e §3º do art. 2º da LC 126/07.
Analisa-se, nesse contexto, a exigência legal para uma sociedade operar
seguros: “As sociedades seguradoras não poderão explorar qualquer
outro ramo de comércio ou indústria” (grifos nossos).80 O objetivo do
legislador é claro, fazer com que toda seguradora se dedique a uma
única atividade, de modo a isolar o risco financeiro e concentrar seus
esforços em apenas um foco (BRASIL, 1966).
Sem fazer juízo de valor a respeito do conteúdo técnico-normativo,
essa premissa operacional evidencia o propósito preventivo emanado
pela lei e que está em sintonia com a regulação conservadora do SFN.
De modo que, para operar seguros e acessar a cadeia de pulverização
de riscos por meio de resseguro, é imperativo que a sociedade cumpra
essa exigência prudencial.
The structure of Financial Supervision Approaches and Challenges in a Global Marketplace. Group of Thirty,
Whashington D.C.: 2008.
75
A assimetria de informações na saúde suplementar pode gerar comportamentos que geram seleção adversa,
conforme explica George Arkelof, ao mencionar que os reajustes dos planos criam incentivos para os bons riscos
deixarem o plano, que tenderá a ficar concentrado com riscos ruins, os chamados “limões”. Fonte: ARKELOF,
George. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journalof
Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500, Aug. 1970.
76
CARVALHO, F. J. O papel do Banco Central no processo de regulação. In: CAMPILONGO, C. F. ; ROCHA, J. C.;
MATTOS, P. T. Concorrência e regulação no sistema financeiro. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 257-265.
77
Acharya (2015). “Are insurance firms systemically important?” Presentation at Stockholm Institute for Financial
Research; IMF (2013) “Key aspects of macroprudential policy”.
78
É professor de economia da Fundação Dom Cabral e da New York University em Xangai.
79
Em entrevista concedida à FECOMERCIO SP durante o evento Brazil+China Challenge 2017, ocorrido nos dias
1º e 2 de setembro, de 2017.
www.fecomercio.com.br/noticia/o-brasil-e-o-mercado-financeiro-mais-seguro-do-mundo-mas-isso-tem-um-custodiz-rodrigo-zeidan
80
Art. 73, DL 73/66.
74
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No contexto da saúde suplementar, esse dispositivo veda a SES de
operar por meio de rede própria, sendo que, nos termos da RDC 39,
de 2000:
Art. 2º Para fins desta Resolução, define-se como rede própria:
I. hospitalar: todo e qualquer recurso físico hospitalar de propriedade:
a) da operadora;
b) de entidade ou empresa controlada pela operadora;
c) de entidade ou empresa controladora da operadora;
II. médica ou odontológica: a constituída por profissional
assalariado ou cooperado da operadora (grifos nossos)
(ANS, 2000).

Sob a perspectiva hospitalar da rede própria, o legislador até indicou
que criaria uma regra prudencial nessa linha para a OPSNS, conforme
o art. 34 da Lei 9.656/98.81 Porém, essa regra é muito menos protetiva
aos eventuais riscos da confusão de atividades na cadeia produtiva
do setor.
Assim, cabe indicar qual é o efeito econômico indesejável que a
legislação objetiva mitigar. Margaret Byrne e Carol Ashton82 explicam que
a integração vertical no setor de saúde privado é realizada para agrupar
produtos e serviços oferecidos ao paciente em uma única empresa.
Ou seja, concentra-se o poder decisório da gestão dos planos de
saúde e da prestação direta de serviços médicos83, fazendo com que
o beneficiário seja transferido de um estágio do processo de produção
de saúde para outro84.

“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.
§ 1º O disposto no caput não se aplica às entidades de autogestão constituídas sob a forma de fundação, de
sindicato ou de associação que, na data da publicação desta Lei, já exerciam outras atividades em conjunto com
as relacionadas à assistência à saúde, nos termos dos pertinentes estatutos sociais.
§ 2º As entidades de que trata o § 1º poderão, desde que a hipótese de segregação da finalidade estatutária esteja
prevista ou seja assegurada pelo órgão interno competente, constituir filial ou departamento com número do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sequencial ao da pessoa jurídica principal.
§ 3º As entidades de que trata o § 1º que optarem por proceder de acordo com o previsto no §2º assegurarão
condições para sua adequada segregação patrimonial, administrativa, financeira e contábil.” (BRASIL, 1998b)
82
BYRNE, Margaret M.; ASHTON, Carol M. Incentives for Vertical Integration in Healthcare: the effect of
reimbursement systems. Journal of Healthcare Management. Jan 1, 1999.
83
ALVES, Sandro Leal. Concentração e verticalização no setor de saúde suplementar: uma análise
econométrica. São Paulo: LCTE Editora, 2008.
84
Idem 81.
81
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A doutrina apresenta fatores restritivos da integração, que no setor de
saúde suplementar representam riscos que o §1º, I e §3º do art. 2º da
LC 126/07 procuraram mitigar:
BURACO NEGRO. [...] Não é tarefa fácil (e às vezes até
indesejável) separar com clareza os custos de cada estágio
do processo produtivo e, consequentemente, da integração
vertical, fazendo com que a organização não tenha conhecimento
detalhado da sua estrutura de custo e não saiba, por isso, que
fases da cadeia produtiva agregam mais valor e lhe dão efetiva
vantagem competitiva.
AUMENTO DO CUSTO FIXO. Quando não há plena utilização
da capacidade instalada, a integração irradia um aumento
de custo para toda a cadeia produtiva, fazendo com que o
negócio, como um todo, perca competitividade.
DIFICULDADE DE SAÍDA. Por significar um aprofundamento
no seu campo de atuação e um crescimento do imobilizado,
a integração traz dificuldades à saída de determinado setor,
implicando perdas significativas de capital.
INVESTIMENTOS MAIORES. A integração exige investimentos
que poderiam estar sendo aplicados no seu foco de
atividades provendo uma maior especialização [...]. 85
(grifos nossos) (DA SILVA, 1997, p. 19-20)

Em paralelo a isso, assim como a legislação demonstrou o propósito em
equiparar a SES às OPSNS para fins da Lei 9.656/9886, não demonstrou
o inverso para fins da operação de resseguro. Pelo contrário, o art. 35-M
da Lei 9.656/98, em razão de sua abertura e característica remissiva,
teve o propósito de submeter todas as modalidades de operadoras de
plano de saúde ao juízo de adequação à operação direta de resseguro
à LC 126/07 e sua regulamentação.
Deste modo, a LC 126/0787 tem o desígnio de conceituar cedente de
maneira taxativa, pois além do conceito direto: “A sociedade seguradora
que contrata operação de resseguro ou o ressegurador que contrata
operação de retrocessão”; traz a exceção ao mesmo: “Equipara-se
à cedente a sociedade cooperativa autorizada a operar em seguros
privados que contrata operação de resseguro, desde que a esta sejam
aplicadas as condições impostas às seguradoras pelo órgão regulador
de seguros”. Assim, percebe-se que a técnica legislativa usada na
equiparação é submeter a sociedade equiparada às mesmas regras
aplicáveis à uma seguradora.

DA SILVA, Wilson Rezende. Terceirização versus integração vertical: teoria e prática. Relatório de Pesquisa
n 14. EAESP/FGV/NPP. 1997
86
Conforme o art. 2º da Lei 10.185/01
87
§1º, I e §3º do art. 2º da LC 126/07.
85
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Portanto, a leitura míope de que a OPSNS possa ser mais uma exceção
ao conceito de cedente, sem que sejam aplicadas as mesmas condições
impostas às seguradoras, não respeita a teleologia do normativo em
análise.
Em suma, a interpretação teleológica resulta na exigência de contratação
de seguro por uma OPSNS, para que a seguradora acesse o mercado
de resseguro, em razão do propósito legal de inserir mais uma camada
de proteção na cadeia de pulverização do risco.
Assim, promovem-se, por um lado, mais garantias financeiras à
OPSNS e, consequentemente, para o consumidor; e, por outro lado,
há maior diluição do risco para os resseguradores e retrocessionários,
consequentemente, para outros fundos mútuos financiados por
poupadores.
Dito de outra forma, os dispositivos analisados confirmam que a ratio
do §1º, I e §3º do art. 2º da LC 126/07 é promover maior segurança e
estabilidade financeira para os dois setores envolvidos na cadeia de
pulverização de risco na saúde suplementar.

3. Conclusão

Embora haja uma confusão de entendimentos internos na SUSEP e na
manifestação da AGU solicitada pela ANS, o caso pode ser solucionado
por meio de subsunção. Por todo o exposto nesta jornada hermenêutica,
conclui-se que, segundo os métodos tradicionais de interpretação, no
universo das operadoras de planos de saúde, apenas as SES podem
contratar resseguro. Conforme tecnicamente interpretado, não há
espaço para conclusão jurídica distinta do art. 35-M da Lei 9.656/98, em
razão do que dispõe a Constituição Federal de 1988, a LC nº 126/2007
e demais normativos pertinentes, considerando-se a literalidade, o
histórico legislativo e a análise do sistema jurídico, assim como a
finalidade esculpida pelos dispositivos pertinentes.
Para fins de sistematização dos outputs extraídos deste artigo acadêmico,
tem-se que, em primeiro lugar, o art. 35-M da Lei 9.656/98 interpretado
à luz da Constituição e legislação pertinente apresenta-se como primeira
barreira legal às OPSNS contratarem o resseguro. O vício formal de
constitucionalidade impede que a referida norma possa gerar qualquer
tipo de fundamento para a operação em questão, o que por si só poria
fim à eventual controvérsia.
Não obstante, por questões operacionais, o princípio da presunção
de constitucionalidade das leis impõe que a Administração Pública
reconheça a vigência do normativo, salvo a existência de ato judicial ou
de outra autoridade com competência para editar ato vinculante sobre
a interpretação das normas jurídicas. Assim, é necessário que haja
questionamento judicial do dispositivo para que se promova segurança
jurídica no âmbito da saúde suplementar.
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Subsidiariamente, partindo da premissa de que a mencionada
inconstitucionalidade formal do art. 35-M da Lei 9.656/98 ainda não
foi declarada em juízo, as demais interpretações desenvolvidas são
igualmente importantes e aplicáveis.
Neste sentido, tem-se que a própria dicção literal do referido artigo não
é conclusiva per se, pois estabelece que é necessário observar o que
dispõe a legislação de regência da atividade do resseguro. Não obstante
antes de 2007 haver dúvidas do marco legal do setor de resseguros,
este foi delineado pela LC 126/07 e sua regulamentação, em especial, a
Resolução CNSP 168/07. Esse marco legal, conforme investigado pelo
método gramatical de interpretação, emoldurou o remissivo art. 35-M
da Lei 9.656/98, de modo que apenas a SES pode contratar operações
de resseguro.
O processo legiferante da LC 126/07 aponta que houve efetiva tomada
de decisão quanto à impossibilidade de OPSNS contratarem resseguro,
uma vez que inicialmente todas as operadoras de planos de saúde foram
incluídas, sendo posteriormente, a partir de considerações técnicas,
retiradas, restando base legal apenas para as SES e as cooperativas
de saúde realizarem tal tipo de contratação no universo da saúde
suplementar.
Em verdade, a interpretação sistemática não se limitou a apontar a
inconstitucionalidade formal do art. 35-M. Outras conclusões surgiram
desse raciocínio. Destaca-se que, para fins do art. 2º, I e §3º da LC
126/07, o impacto da equiparação promovida pelo art. 2º da Lei 10.185/01
não permite que as regras destinadas à SES se apliquem às OPSNS
como se seguradoras pudessem ser, dentre as quais se evidenciam
as relativas à possibilidade de contratação de resseguro. Verificou-se
também como conclusão relevante que a reserva de mercado, instituída
pela combinação do art. 2º, I e §3º e art. 9º, §1º e §2º, ambos da LC
126/07, não representa qualquer tipo de “brecha” para a ampliação do
conceito de cedente na operação de resseguros.
Saliente-se, por fim, que o propósito da restrição do acesso à contratação
de resseguro é garantir maior segurança ao setor de saúde suplementar
e de seguros. Dito de outra forma, a ratio do §1º, I e §3º do art. 2º da
LC 126/07 é promover maior segurança e estabilidade financeira para
os dois setores envolvidos na cadeia de pulverização de risco na saúde
suplementar, inserindo mais uma camada de proteção (o seguro) na
cadeia de pulverização do risco de OPSNS.
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