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1. Introdução

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou um
relatório analítico sobre a judicialização da saúde no Brasil. Segundo
este documento, houve um crescimento de aproximadamente 130% no
número de demandas de primeira instância no período analisado e de
cerca de 85% (de 2009 a 2017) nos processos de segunda instância
relativos ao direito à saúde (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA,
2019, p. 45).
A pesquisa aponta, ainda, que os principais assuntos nos processos
dizem respeito a “Planos de saúde” e “Seguros”, sendo que os mesmos
são responsáveis por mais de 50% das demandas em primeira instância
e cerca de 45% em segunda instância.
Partindo desse contexto de crescimento, considerou-se relevante analisar
o reflexo dessa judicialização nos Disclosures das Operadoras de Planos
de Saúde (OPS), uma vez que esta impacta diretamente as provisões
técnicas. Desta forma, este trabalho buscou responder à seguinte
questão de pesquisa: estariam as principais operadoras seguindo as
exigências mínimas de divulgação dos órgãos reguladores no tocante
às provisões oriundas da judicialização da saúde?
Ressalta-se a importância do Disclosure como um elemento fundamental
para a tomada de decisão. Segundo Cunha e Jácome (2019, p.04):
“[...] As demonstrações contábeis são as principais ferramentas que
oportunizam [à Contabilidade o] [...] cumprimento do seu papel de prover
informações relevantes e fidedignas para a tomada de decisão [...]”.
Para dar suporte a esta pesquisa, buscou-se desenvolver, em primeiro
momento, um estudo da estrutura da saúde suplementar no Brasil
a partir da criação da Agência Nacional de Saúde (ANS) e de suas
principais atribuições. Também foi necessário analisar a importância
da constituição de provisões para arcar com os riscos oriundos de
tais demandas, pois, como discorre Veiga (2014, p. 281), as provisões
têm como papel fundamental “[...] garantir o pleno funcionamento das
operações de uma empresa para que ela tenha condições de arcar
com todos os seus compromissos financeiros futuros, independente da
apuração de lucro ou prejuízo no período”.
Também buscou-se contextualizar a judicialização da saúde no Brasil,
introduzir de modo breve a Teoria do Disclosure e, por fim, apresentar
as principais normas e pronunciamentos técnicos que nortearam esta
pesquisa, a saber: a Resolução Normativa (RN) nº 435 da ANS e o
Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 25.
Por fim, este trabalho apresenta a metodologia utilizada para desenvolver
o estudo e o resultado das análises dos demonstrativos financeiros das
operadoras.
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2. Referencial
teórico e
estudos
correlatos

A saúde suplementar no Brasil passou a ser regulada devidamente
no final da década de 1990, embora já existissem operadoras que
realizavam tais operações de prestação de assistência médica através
do pagamento de uma contraprestação por parte do beneficiário.

2.1 Saúde
suplementar
no Brasil

Tais operadoras são, por essência, pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado, participando assim da iniciativa privada, independente
do Sistema Único de Saúde (SUS).
Com a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Saúde, com abrangência
nacional em sua atuação, detecta-se uma centralização de políticas
e diretrizes para o setor de saúde suplementar brasileiro. Entre suas
principais atribuições, podem ser citadas: propor políticas e diretrizes
ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar, autorizar o registro
dos planos privados de assistência à saúde, listar o rol mínimo de
procedimentos a ser oferecido em planos de saúde, fiscalizar o
cumprimento das disposições da Lei 9.656/1998 e aplicar penalizações,
em caso de não cumprimento do disposto na lei vigente, entre outras.
De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada da ANS (2000), as
OPS podem ser classificadas em: (i) administradora, (ii) cooperativa
médica, (iii) cooperativa odontológica, (iv) autogestão, (v) medicina
de grupo, (vi) odontologia de grupo e (vii) filantropia. Além dos itens
acima listados, as seguradoras que operavam com saúde até 2001
puderam continuar a trabalhar com esse tipo de seguro, desde que
estivessem constituídas como seguradoras especializadas em saúde,
equiparando-se assim às OPS para fins de regulação. Considerando-se
o escopo desta pesquisa, tratou-se apenas das provisões de ações
judiciais das operadoras definidas como prestadoras do tipo de atenção
médico-hospitalar e seguradoras especializadas, excluindo-se as
operadoras classificadas como administradora, cooperativa odontológica
e odontologia em grupo1.

Para mais detalhes sobre a segmentação e a classificação das OPS, ver: BRASIL. Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Resolução de Diretoria Colegiada n. 39, de 27 de outubro de 2000. Disponível em: http://
www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=Mzgw. Acesso em: 06
mai. 2019.

1
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2.2 Judicialização
da saúde

Embora a criação da ANS tenha estabelecido um marco regulatório para
a saúde, em específico na saúde suplementar, muitos beneficiários ainda
se sentem desamparados quando se trata da garantia de seus direitos,
e tendem a ajuizar ações contra as operadoras.
Uma das premissas levantadas consoante à judicialização da saúde
está relacionada ao art. 196 da Constituição Federal de 1988 (CF/88):
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, [...]”. Não obstante,
de acordo com Paula e Pereira Netto (2016, p. 71), a saúde possui
prerrogativa de direitos sociais e fundamentais, o que significa dizer
que suas normas garantidoras têm aplicação imediata, ou seja:
“Por meio da cláusula de aplicação imediata, o direito fundamental tem
a capacidade de produzir efeitos mesmo que não esteja regulamentado
pelo legislador infraconstitucional, não podendo, jamais, deixar de ser
concretizado pela ausência de lei. [...]”. Além disso, as autoras afirmam
que, a partir dessas definições, torna-se possível ao Poder Judiciário
garantir o direito à saúde, mesmo em caso de omissão dos demais
Poderes Públicos.
Essas afirmações estão em consonância com o que discorre Barroso
(2012, p. 24) sobre a temática: “Judicialização significa que algumas
questões de repercussão política ou social estão sendo decididas por
órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais:
Congresso Nacional e o Poder Executivo [...].”
No âmbito acadêmico há uma ampla gama de artigos científicos
que abordam essa temática. Jhony R.Pereira (2014), por exemplo,
desenvolveu uma monografia intitulada “Os reflexos da judicialização da
saúde suplementar na atividade das operadoras de planos de saúde”.
O estudo abordou o fenômeno da judicialização da saúde suplementar e
os principais fundamentos utilizados pelos diversos tribunais brasileiros.
Seu trabalho faz alusão, entre outros aspectos, aos impactos das
decisões judiciais contrárias ao rol de procedimentos estabelecidos
pela ANS. Seguindo este caminho, Ana Cristina A. de Paula e Juliana
P. Pereira Netto (2016) versam sobre a cobertura de procedimentos
nos planos de saúde antigos e sobre o reajuste quando da mudança de
faixa etária do idoso. Ambos os textos alcançam o mesmo resultado, ou
seja, que o direito fundamental à saúde de forma ampla e as normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor prevalecem, em
detrimento das normativas infraconstitucionais que regulam o sistema
de saúde suplementar brasileiro.
Outros autores, como Oliveira (2013) e Machado (2008), apresentam o
tema sob a ótica da saúde pública, abordando as falhas e os benefícios
da judicialização. Oliveira (2013) propõe a mediação como método de
minimizar os conflitos e reduzir o número de processos judiciais.
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Todavia, retomando a questão sobre o ponto de vista da saúde
suplementar, cabe compreender quais são os tipos de demandas
ajuizadas contra as operadoras. De acordo com Pereira (2014, p. 68), tais
demandas correspodem a “[...] pedidos assistenciais que extrapolam os
limites impostos no contrato ou nas normas regulamentares da ANS, ou
mesmo legislação aplicada à matéria [...]”, ou seja, o beneficiário ingressa
com ações solicitando a prestação de um serviço ou fornecimento de
materiais ou medicamentos não previstos em contrato, ou no rol de
procedimentos elaborados pela ANS. Verifica-se, assim, um impacto
significativo no segmento (FREITAS, 2017), incluindo aumento dos
custos administrativo e a necessidade da constituição de provisões para
arcar com os riscos oriundos das ações judiciais.
2.3 A importância
das provisões
técnicas

As provisões técnicas representam um aspecto necessário e fundamental
para a gestão de todos os negócios que envolvam uma parte que assuma
qualquer tipo de risco. No caso da saúde suplementar, os riscos são os
associados à assistência à saúde.
Para garantir a capacidade das OPS de arcar de forma consistente
com suas obrigações, faz-se necessário utilizar métodos de provisões
consistentes, que mensurem e reflitam adequadamente os passivos aos
quais as operadoras estão submetidas. O processo de cálculo dessas
provisões interfere diretamente na análise de indicadores de gestão,
avaliações de volumes de impostos e de processos de incorporação
societária, considerando tamanha representatividade do passivo para
uma sociedade que gerencia riscos transferidos. A distorção no valor
dessas provisões pode gerar impactos extremamente negativos para
o mercado. De acordo com Mano e Ferreira (2009), para as provisões
superestimadas, a distribuição dos lucros de empresa é colocada em
risco, enquanto aquelas subestimadas levam a empresa ao risco de
insolvência. Assim sendo, as provisões devem, conjuntamente com as
reservas de capital de risco, ser constituídas de modo a garantir a saúde
da referida OPS.
Neste âmbito, a ANS, por meio da RN nº 393, de 09 de dezembro
de 2015, estabelece que a Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar
(PESL) deve ser constituída mensalmente para a cobertura dos valores
esperados relativos a sinistros avisados e não pagos, incluindo os
sinistros administrativos e judiciais (grifo nosso), ressaltando-se, assim,
a importância do estudo do tema em questão.
Sobre a questão das provisões para ações judiciais, cabe citar o trabalho
desenvolvido por Fernandes et al. (2014), que analisaram o processo
de reconhecimento e mensuração da Provisão de Sinistros a Liquidar
(PSL) em demandas judiciais de seguradoras brasileiras. Seu estudo
destacou o alto nível de julgamento profissional do setor jurídico e a
ausência de modelos estatísticos no processo de mensuração.
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Já Flores (2017, p. 43) realizou uma análise comparativa a partir de
relatórios circunstanciados e pareceres emitidos por auditores externos
de 30 operadoras de planos de saúde. Desta forma, restou identificado
que as provisões técnicas apresentam o maior número de inconsistências
e inconformidades frente às exigências do órgão regulador, ressaltando a
necessidade de “[...] desenvolvimento de controles internos, auxiliares e
gerenciais mais eficientes e eficazes, assim como uma gestão prezando
pela fidedignidade e confiabilidade das informações que suportam os
registros contábeis”.
2.4 Disclosure
(Evidenciação)

Como apresentado anteriormente, o Disclosure é um elemento contábil
fundamental para a tomada de decisão, pois de acordo com Iudícibus
(2015, p. 109), “[...] está ligado aos objetivos da Contabilidade, ao
garantir informações diferenciadas para os vários tipos de usuários. [...]”
e tem por essência “[...] apresentar informação quantitativa e qualitativa
de maneira ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora
das demonstrações formais, a fim de propiciar uma base adequada de
informação para o usuário [...]”.
Seguindo essa mesma interpretação, Reis, Niyama e Bandeira (2018,
p. 19) propõem que evidenciação não se trata apenas da divulgação de
uma informação, mas que esta tenha qualidade, oportunidade e clareza.
Corroborando essa afirmação, Cunha e Avelino (2016, p. 2) acrescentam
que melhores níveis de divulgação resultarão em melhores expectativas
dos investidores, clientes, consumidores e da sociedade em geral.
Porém, como definir a quantidade e a qualidade das informações
divulgadas? Sobre isso, Iudícibus (2015, p. 110) esclarece que “[...] toda
informação para o usuário precisa ser, ao mesmo tempo, adequada,
justa e plena, pelo menos no que se refere ao detalhe que está sendo
evidenciado [...]”, de modo que as demonstrações contábeis possam
ser compreendidas plenamente.
Todavia, a qualidade da informação envolve julgamentos subjetivos,
cuja análise tende a apresentar maior complexidade. Logo, é a
relevância da informação que definirá sua evidenciação, tendo-se
em vista que “[...] as demonstrações contábeis devem conter as
informações necessárias para uma adequada interpretação da situação
econômico-financeira da entidade para serem consideradas úteis”
(CUNHA; AVELINO, 2016, p. 3).
A divulgação de informações pode gerar custos para as entidades,
e na lógica do mercado, o aumento dos custos tende a diminuir
a quantidade de informação disseminada. Somam-se a isto as
dificuldades das entidades em realizar o julgamento das informações.
Diante desse cenário, são gerados problemas de Disclosure e, no
intuito de minimizá-los, os órgãos normatizadores estabelecem níveis
adequados de divulgação. Estes, por sua vez, seriam os Disclosures
obrigatórios (SALOTTI; YAMAMOTO, 2008).
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As informações evidenciadas que ultrapassam os níveis adequados
estabelecidos são ditas Disclosures voluntários. Reis, Niyama e
Bandeira (2018, p. 25) defendem que a divulgação voluntária pode
trazer benefícios às entidades, tais como: “aumento da credibilidade
dos gestores; mais investidores de longo prazo; maior monitoramento
por parte dos analistas; melhor acesso a novos capitais; e melhor
avaliação do preço das ações”. Contudo, segundo os próprios autores,
a relação custo-benefício e a tendência que têm as empresas de ocultar
informações desfavoráveis são entraves para o aumento do Disclosure
voluntário. Com isso, deve-se ter em mente que o Disclosure também
é uma ferramenta estratégica, ou seja, a divulgação ou não das
informações deve servir também a esse propósito.
Faz-se, então, necessário verificar, segundo os órgãos normatizadores,
quais são os Disclosures obrigatórios para as OPS no que tange
às ações judiciais, e se aquelas apresentam informações voluntárias
relevantes em seus demonstrativos.
2.4.1 CPC 25

No tocante às OPS, especificamente, a base de preparação das
demonstrações financeiras inclui a Resolução Normativa (RN) nº 435,
de 23 de novembro de 2018, e os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Neste trabalho, como o
foco envolve a judicialização da saúde suplementar, será focalizado o
pronunciamento CPC 25, que trata de “Provisões, passivos contingentes
e ativos contingentes”. Vale a pena complementar dizendo que as
operadoras classificadas como Sociedades Anônimas (S.A.) também
possuem como base as disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações – Lei nº 6.404/76. Porém, no tocante ao tema deste artigo,
não há nenhuma especificação nessa lei sobre as provisões judiciais.
A RN nº 435/2018 possui quatro anexos, sendo estes: Capítulo I – Normas
Gerais; Capítulo II – Plano de Contas; Capítulo III – Modelo de Publicação
e Capítulo IV – Manual Contábil das Operações do Mercado de Saúde
Suplementar. Este último é o que mais interessa ao desenvolvimento
deste trabalho, pois o item 7 trata especificamente do registro de provisão
para ações judiciais, que se subdivide em: ações trabalhistas, ações
tributárias e ações cíveis. Danos morais relacionados a um beneficiário
enquadram-se em ações cíveis, embora, pela norma, neste mesmo
item possam ser interpretadas como ações judiciais de um imóvel em
que a operadora seja locatária ou, ainda, ações referentes a serviços
de terceiros. Assim, torna-se mais difícil a análise do que realmente se
refere à judicialização da saúde.
Não obstante, a referida Resolução explicita, no Capítulo 1 de seu
anexo, no item 10.24.7, que: “No que não contrariem esta norma,
aplicam-se integralmente as disposições e os critérios estabelecidos
no Pronunciamento CPC 25[...]” (ANS, 2018).
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Assim sendo, é imprescindível que sejam verificados alguns conceitos
basilares definidos pelo CPC 25. De acordo com o documento, “provisão”
pode ser definida como um passivo de prazo ou de valor incerto,
sendo que o passivo é uma obrigação presente derivada de eventos já
ocorridos.
Além dessas definições, o citado texto apresenta também as informações
que devem ser divulgadas nos demonstrativos financeiros, as quais
nortearam esta pesquisa, pois é possível estabelecer uma base a ser
analisada definindo-se o que está ou não sendo cumprido e se há
divulgação voluntária das operadoras. Tais critérios serão apresentados
na metodologia deste trabalho.
O CPC 25 também define como devem ser analisados os processos que
serão reconhecidos e/ou divulgados (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS
CONTÁBEIS, 2009, p. 06 e 17), ou seja, quando há uma “[...] obrigação
presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
que seja provável que será necessária uma saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e possa
ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação”, a provisão deve
ser reconhecida, a divulgação é obrigatória e esse evento é classificado
como provável. Quando “há obrigação possível ou obrigação presente
que pode requerer, mas provavelmente não irá requerer, uma saída
de recursos”, a provisão não é reconhecida, mas deve ser divulgado
em notas explicativas esse montante como passivo contigente, sendo
classificado como possível. Por fim, quando “há obrigação possível
ou obrigação presente cuja probabilidade de uma saída de recursos é
remota”, a provisão não deve ser reconhecida e também não é exigida
a sua divulgação, esclarece o pronunciamento.
Em relação aos métodos estatísticos voltados para o cálculo de provisões
de ações a liquidar, não há nenhuma especificidade expressa em lei
ou nos pronunciamentos técnicos. Cada operadora tem a livre opção
de realização, da forma mais condizente com as suas particularidades,
características da carteira2 do segmento alinhado e o auxílio da área
jurídica para o reconhecimento das provisões.

2
De acordo com o Decreto de Lei nº 2177, de 24 de Agosto de 2001, “carteira” pode ser definida como
“[...]: O conjunto de contratos de cobertura de custos assistencialistas ou de serviços de assistência à saúde em
qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações
nele contidos.”
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3. Metodologia

Para responder ao questionamento que gerou este trabalho, além dos
referenciais teóricos apresentados, foi realizada uma análise documental
qualitativa exploratória, com foco nos provisionamentos de ações
judiciais e em especial os provisionamentos relacionados às ações
cíveis dos demonstrativos financeiros de 25 operadoras de planos de
saúde, todos do exercício de 2018. A amostra tomou como critério de
seleção as operadoras com maior receita de contraprestação/prêmio3,
de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). É importante salientar que também se buscou a representação
de todas as modalidades de operadoras citadas anteriormente, a
saber: seguradora especializada em saúde, medicina em grupo,
autogestão, cooperativa e filantropia. Embora a amostra conte com
poucas operadoras tendo em vista o atual mercado, em termos de
valor financeiro, aquelas selecionadas representam 60,48% do total
de receitas de contraprestação/prêmio do mercado médico-hospitalar,
estando listadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Operadora de planos de saúde selecionadas para a análise dos demonstrativos financeiros

Fonte: Adaptado de Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2019.

Conforme o Manual Contábil da ANS, a receita de contraprestação/prêmio deve ser reconhecida mensalmente,
de acordo com o período de vigência decorrido do contrato, de forma que a cobertura dos riscos contidos nesse
documento deve ser garantida pela operadora.

3
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Com o objetivo de responder à questão de pesquisa feita, optou-se por
um estudo descritivo, com abordagem qualitativa dos demonstrativos
financeiros e embasado nos critérios de Disclosure obrigatórios definidos
nos itens 84 e 85 do CPC 25 que estarão ressaltados na seção de análise
de resultados:

4. Apresentação
dos resultados

Foi realizada análise item por item dos elementos de divulgação
obrigatória estabelecidos no CPC 25, conforme segue:
•

84 (a): o valor contábil no início e no fim do período.
Verificou-se que todas as operadoras analisadas apresentaram,
em seus balanços patrimoniais e nas notas explicativas, os valores
provisionados de 31/12/2017 e 31/12/2018. Esses provisionamentos
referem-se a valores considerados como perdas prováveis.
Embora a análise quantitativa não seja o foco deste trabalho,
cabe, como parênteses, salientar que as provisões judiciais
corresponderam a 13,39% do total do passivo das operadoras
analisadas no período de 2018 (13,44%, em 2017), e que as ações
cíveis, que são o escopo desta pesquisa, representam 40,23% desse
percentual (39,39%, em 2017).

•

84 (b) provisões adicionais feitas no período, incluindo
aumentos nas provisões existentes; (c) valores utilizados
(ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o
período; (d) valores não utilizados revertidos durante o período;
e (e) o aumento durante o período no valor descontado a valor
presente proveniente da passagem do tempo e o efeito de
qualquer mudança na taxa de desconto.
Esses itens referem-se à movimentação das provisões judiciais
constituídas no período, bem como às atualizações monetárias
em decorrência do tempo. Segundo o CPC 25 (2009, p. 12), as
provisões devem ser reavaliadas em cada período e ajustadas de
forma a refletir a melhor estimativa corrente. Notou-se, no entanto,
que nem todas as operadoras apresentam tais movimentações,
conforme Tabela 2.
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Tabela 2 – Movimentação das provisões cíveis de 2018 e 2017

Fonte: Elaborado pelos autores.
Desta forma, das operadoras analisadas, oito não apresentam o valor
das provisões adicionadas no período, nove não demonstraram ter os
valores utilizados e baixados, 12 não explicitam os valores revertidos e
11 não trazem as correções monetárias. Embora seja possível que não
tenha havido no período valores adicionados, revertidos ou baixados,
não se justifica a ausência da atualização monetária, uma vez que o
valor da provisão deve refletir a passagem do tempo e que os valores
provisionados em 2017 são divergentes dos valores provisionados em
2018 por parte dessas operadoras. Pode-se verificar, por exemplo, que
as autogestões Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do
Brasil e Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde; as cooperativas
Unimed – Fortaleza, Unimed – Goiânia, Unimed – Recife e Unimed
– Vitória; o Grupo Hospitalar Rio de Janeiro; e a Associação de
Beneficência e Filantropia São Cristóvão não apresentam nenhuma das
movimentações especificadas, porém os valores provisionados em 2018
e 2017 são diferentes.
•

85 (a) uma breve descrição da natureza da obrigação e o
cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios
econômicos resultantes.
Esse item do CPC 25 refere-se a uma breve descrição da natureza
da obrigação. Tal ponto é de grande importância para este trabalho,
pois como visto anteriormente, as provisões judiciais decorrentes de
ações cíveis podem abranger tanto os danos morais relacionados
a um beneficiário quanto ações judiciais de um imóvel em que a
operadora seja locatária, ou ainda, ações decorrentes de serviços
de terceiros. Desta forma, quanto melhor a descrição do item, melhor
a qualidade da informação. Entretanto, verificou-se que a maioria
das operadoras não apresenta esta informação ou as coloca de
forma superficial. Ou seja, das 25 operadoras analisadas, 11 não
demonstraram a descrição da natureza da obrigação e apenas cinco
informaram que as provisões eram decorrentes de perdas com
ações relacionadas ao curso normal das operações, entre outras
mensurações de caráter genérico.
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Tabela 3 – Descrição da natureza das obrigações

Fonte: Elaborado pelos autores.
Pela análise, é possível verificar que cobertura contratual é tema
recorrente nas ações, além de liberação de procedimentos, fornecimento
de medicamentos, erro médico e readequação de faixa etária, todos
relacionados com a judicialização da saúde. No entanto também, são
verificadas ações não vinculadas ao escopo desta pesquisa, como dívida
com prestadores e rede credenciada. Infelizmente, as notas explicativas
não permitem que o usuário da informação contábil consiga separar os
montantes de provisões em uma classificação mais detalhada, mesmo
que isso seja exigido pela ANS através do CPC 25.
Nenhuma das operadoras apresentou cronograma esperado de saída
de benefícios.
•

85 (b) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o
cronograma dessas saídas.
Sempre que necessário, para fornecer informações adequadas,
a entidade deve divulgar as principais premissas adotadas em
relação a eventos futuros. Com isso, percebe-se que o item se
refere às incertezas sobre os valores das provisões ou de um
possível desembolso. Como o montante e/ou prazo são incertos, é
imprescindível que se estabeleça uma medida da variabilidade das
obrigações, sendo tais valores explicitados em notas explicativas.
Contudo, segundo a análise dos demonstrativos financeiros, todas
as operadoras apontam que os valores apresentados são estimados
com base na opinião de assessores jurídicos, internos ou externos,
nas perdas históricas, na avaliação da administração, na similaridade
com processos anteriores e na jurisprudência disponível, sem que
haja, expressamente, uma medida da volatilidade da provisão.
Apesar desse problema, seguindo o estabelecido pela CPC 25, todas
as operadoras realizam o reconhecimento dos valores prováveis e
divulgam no passivo contingente, os valores referentes às prováveis
perdas de ações judiciais. Embora não seja exigida a divulgação
de obrigações com saída remota, verificou-se que a Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão também divulga essa
informação (sendo R$ 921.870 referentes a processos cíveis no ano
de 2018).
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•

85 (c) o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o
valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido por conta
desse reembolso esperado.
Nenhum dos demonstrativos informou valores de reembolso no
período, de forma que não é possível verificar se este ocorreu ou
se as operadoras optaram por não divulgar tal informação, mesmo
que esse Disclosure seja obrigatório pela ANS.

A análise dos demonstrativos apontou que, de forma geral, as operadoras
não estão divulgando as informações com o nível de detalhamento
propugnado pela legislação vigente e em consonância com o CPC 25,
de modo que as informações são pobres e não permitem aos usuários
das demonstrações financeiras analisar o risco de judicialização em
que as OPS estão efetivamente expostas. Este fato é extremamente
temerário, na medida em que muitas OPS não estão seguindo
procedimentos mínimos de divulgação exigidos pela ANS. No entanto,
vale a pena salientar que na amostra estudada, as operadoras Geap
Saúde, Hapvida e Postal Saúde adotam uma política de Disclosure
voluntário com informações mais completas, que envolvem a descrição
dos principais processos sobre a temática.

5. Considerações
finais

Ao concluir as análises aqui apresentadas, foi possível verificar que
embora a judicialização da saúde seja um tema de relevada importância
social, as informações divulgadas pelas OPS são extremamente
limitadas, não permitindo que o usuário das demonstrações financeiras
consiga ter acesso a um conjunto de informações adequadas que
permitam inferir o real risco de judicialização na qual as OPS estão
submetidas.
Operadoras de grande representatividade no segmento da saúde
suplementar, como Bradesco Saúde, Sul América, Central Nacional
Unimed apresentam informações superficiais sobre o tema. Algumas
como Caixa de Ass. dos Funcionários do Banco do Brasil e a Associação
de Beneficência e Filantropia São Cristóvão abstêm-se, inclusive, de
apresentar informações obrigatórias conforme definido em regulação.
Este trabalho, no entanto, apresenta limitações, uma vez que apenas
os demonstrativos financeiros foram analisados. Logo, ressalta-se a
possibilidade de mais pesquisas nesse campo, com o uso de outras
ferramentas, como entrevistas com as operadoras e a análise de outras
fontes, a exemplo de pareceres e relatórios de auditores. Também seria
importante o aumento da amostra, tendo-se em vista que apenas 25
operadoras foram selecionadas neste primeiro estudo. É impreterível
observar, contudo, que tais OPS, correspondem a mais de 60% do total
de prêmios emitidos no mercado.
Outro ponto importante verificado foi que os estudos sobre a judicialização
tiveram majoritariamente publicados na área de Direito. Neste sentido
reforça-se a necessidade de mais pesquisas na área contábil e atuarial
com relação à temática, tendo em vista os impactos financeiros que esta
agrega.
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