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Fundamento e pertinência jurídica do Ressarcimento ao Sistema Único de 

Saúde SUS. 

Resumo 

A Carta Magna de 1998 assegurou que a saúde é um direito de todos 

(universal) e um dever do Estado, sendo livre a iniciativa privada como assistência 

suplementar. Com o desenvolvimento do setor houve necessidade da regulação 

por parte do Estado, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 

com objetivo de garantir ao cidadão sua integridade física e impedir abusos por 

parte das Operadoras de planos de saúde. 

A assistência médica privada é um complemento a saúde pública e ao contrata-

la o cidadão não está renunciado o seu direito à saúde que por si é irrenunciável, 

no entanto, as Operadoras de planos de saúde devem ressarcir o Sistema Único 

de Saúde -SUS quando um dos seus beneficiários usufruírem da rede pública, 

conforme preconiza o artigo 32 da Lei 9.656/98. 

A iniciativa privada possui importante papel no cenário nacional e por tal motivo 

objetiva-se com essa assertiva entender a pertinência e o fundamento jurídico do 

Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde -SUS. 

Introdução 

A sociedade, desde a antiguidade, zelou por sua existência e procurou 

desenvolver meios de combater novas patologias e  com a evolução do 

conhecimento e das ciências, foram desenvolvidos medicamentos e técnica 

especifica.  

 Precisamente com o advento da Revolução Industrial no século XIX, surgiu a 

preocupação do Estado em combater as doenças para impedir a paralisação e 

conseqüente prejuízo. Assim, a assistência à saúde, que se tornou um dever do 

Estado, um direito humano fundamental, garantindo condições básicas para que o 

homem fosse inserido na sociedade.  



 A Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 196 imprime a existência 

legal de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tendo todos os 

cidadãos direito idênticos pela lei.  O direito a saúde é regido pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso aos serviços prestados pelo Estado, isto 

é, todo membro da coletividade deve ter acesso ao atendimento eletivo ou de 

emergência na rede pública, sem distinção.   

O Sistema Único de Saúde - SUS foi instituído no ordenamento jurídico pela 

Lei 8.080/90, em seu artigo 4° definiu que o SUS é o conjunto de ações e serviços 

de saúde, prestados por órgão e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público. O Objetivo deste programa é oferecer atendimento  igualitário, 

garantindo assim a seguridade social.   

 O cenário da insuficiência da rede publica e os crescimentos populacionais e 

econômicos contribuíram para o desenvolvimento dos planos de saúde na década 

de 50 durante o processo de industrialização do Brasil. E com o desenvolvimento 

do mercado privado houve necessidade de fiscalização por parte do Estado, 

sendo elaborada a Lei 9566/98, que regulamenta as Operadoras de plano de 

saúde.  

Delegou-se à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através do art 

32 da Lei 9.656/98, a normatização acerca do ressarcimento ao Sistema Único de 

Saúde, isto quer dizer que, periodicamente, as Operadoras de Planos de Saúde 

devem compensar o Estado, os gastos havidos quando qualquer cidadão, que 

possua plano de assistência médica hospitalar, utilizar a rede pública.   

Deve-se enfatizar que caso um cidadão, eventualmente, seja direcionado a 

rede pública, todos os procedimentos realizado, se cobertos pelo seu contrato com 

a Operadora, deverão ser ressarcidos ao Erário, aos beneficiários tal pratica não 

acarreta ônus algum. Todavia, quando um membro da coletividade contrata o 

plano de assistência médica hospitalar, não está renunciando o seu direito à 



saúde, eis que o plano de saúde é suplementar a saúde publica, e não eximi o 

dever desta última para com os membros da coletividade.  

 O tema em apreço é alvo de diversas demandas judiciais, inclusive  de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade- ADIN n° 1931-8, diferentes questionamentos 

quanto à natureza jurídica foram levados a juízo.  Sendo certo que, tal obrigação 

não se enquadra no gênero tributo e tampouco em suas espécies (impostos, 

taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições), eis 

que foi instituído por Lei Ordinária e não Complementar.  

Não há dano ao Erário, pois, para que haja dano, exige-se que ofensa a um 

direito juridicamente tutelado,não há ofensa a um direito, o cidadão que procura o 

SUS tendo plano privado estaria exercendo um direito conferido pela Magna 

Carta, fazendo jus as garantias fundamentais. Diante de tal obscuridade o 

presente trabalho propõe uma analise minuciosa acerca da natureza jurídica do 

ressarcimento ao SUS 

Objetivos 

O presente trabalho acadêmico objetiva analisar o fundamento e a 

pertinência jurídica do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS instituído 

pelo artigo 32 da Lei 9656/98, com base na doutrina, na jurisprudência e no 

entendimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS. 

Metodologia 

Fora adotado o método monográfico para o desenvolvido do trabalho em 

apreço, pois, o tema foi analisado em todos os seus aspectos jurídicos de acordo 

com a problemática apresentada. 

Desenvolvimento 

A Constituição Federal de 1988 dispões em seu art.1°que a República 

Federativa do Brasil tem constitui-se  Estado Democrático de Direito e tem como 



fundamento a dignidade da pessoa humana, o que significa em apertada síntese 

que os direitos sociais são valores supremos e que a dignidade da pessoa 

humana coletiva ou individual é inerente a todo ser humano. 

Neste sentido, faz-se necessário mencionar que os direitos e garantias 

fundamentais estão previstos no Título II da Constituição Federal e o direito à 

saúde deve ser classificado como direito fundamental humano de segunda 

dimensão (direitos sociais), tendo em vista que se tratam de direitos de titularidade 

coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuação estatal.   

Como já salientado, o direito á saúde é um direito social e como tal está 

previsto no artigo 6° da Constituição Federal, assim como o direito à moradia , 

alimentação, trabalho . Não obstante, o direito à saúde é englobado no dever do 

Estado em manter a ordem social esta garantia está evidenciada no artigo 194 CF. 

Sendo a saúde um piso mínimo normativo fundado nos princípios da 

universalidade e da equidade, ou seja, todo e qualquer cidadão deve ter acesso á 

saúde pública sem distinção de qualquer natureza. 

Nesta seara, cabe mencionar que a seguridade social será financiada por 

toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos 

entes federativos, conforme artigo 195 da Lei Maior. A fim de atender o disposto 

no artigo 196 CF que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, 

Constituição Federal de 1988 implantou o Sistema Único de Saúde - SUS, 

composto por uma rede regionalizada (o atendimento é desenvolvido de acordo 

com as necessidades de cada região) e hierarquizada (a divisão dos serviços é 

organizada de acordo com o grau de complexidade dos procedimentos a serem 

realizados), devendo o atendimento ser descentralizado entre o ente federativo, 

integral e com a participação da comunidade. 

Ante o exposto, faz-se necessário salientar que é livre a iniciativa privada de 

assistência médica (artigo 199 CF) em complemento a rede pública, a qual será 

regulamentada, fiscalizada e controlada pelo Poder Público. A assistência médica 

privada surgiu da necessidade dos empregadores em garantirem a assistência à 



saúde dos seus empregados, entretanto, até o final da década de 90 o setor 

atuava sem subordinação a lei especifica. 

Com a entrada em vigor da Lei 9.656/98 – Lei de Planos de Saúde - LPS e 

diante da necessidade de fiscalizar a aplicabilidade da lei houve necessidade da 

criação de um organismo que realizasse a supervisão dos serviços prestados pela 

rede privada. E por tal motivo foi criada a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar- ANS através da Lei 9.961/00. 

 MARIA STELLA GREGORI, define que a ANS tem como escopo regular o 

sistema privado de saúde, disciplinando e controlando as atividades que garantam 

a assistência suplementar. Ela não regula todos os serviços de saúde, tais como 

prestadores de serviços, médicos, hospitais, medicamentos, mas apenas as 

operadoras de planos de assistência à saúde. 

A Lei dos Planos de saúde trouxe como inovação o ressarcimento ao SUS, 

tipificado no artigo 32 que encube as operadoras de planos de saúde ressarcir o 

Sistema Único de Saúde - SUS quando seus beneficiários utilizam a rede pública 

para realização de procedimentos cobertos pelo plano de assistência médica 

privada, por questões de praticidade o recolhimento é realizado pela ANS 

(Diretoria de Desenvolvimento Setorial) e direcionado a entidade prestadora de 

serviço. 

A ANS objetivando viabilizar tal cobrança, através do CONSU (órgão de 

competência deliberativa) elaborou a Resolução Normativa n° 09/98 que instituiu a 

Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, que define 

valores a serem ressarcidos de acordo com o procedimento realizado na rede 

pública no território nacional.  

O procedimento de cobrança realizado pelo SUS se inicia com o cruzamento 

dos dados relativos aos atendimentos prestados pela rede pública com as 

informações cadastrais fornecidas pelas operadoras a ANS pelo aplicativo 

denominado Sistema de Informação de Beneficiário - SIB, o recurso pelo qual as 



Operadoras mensalmente enviam os dados de atualização cadastral de seus 

beneficiários (Resolução Normativa 259/2010), identificada às informações 

pertinentes ao ressarcimento, a Agência Reguladora em apreço emite para as 

Operadoras o Aviso de Beneficiários Identificados (ABI). 

         O prazo para impugnação dos valores é de 30 (trinta) dias na primeira 

instância endereçada à Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) e com o 

indeferimento caberá recurso à Diretoria Colegiada considerada ultima instância 

para esse processo.Ao final, os valores serão cobrados através das Guias de 

Recolhimento na União-GRU e caso a operadora não realize adimplemento 

poderá ser incluída no Cadastro Informativo de Crédito - CADIN, persistindo a 

inadimplência será inscrita na divida ativa, podendo tal cobrança ser alvo de 

demanda judicial.  

Diante do exposto, a nebulosidade quanto à cobrança realizada pela rede 

pública surge questionamentos acerca do fundamento e da pertinência jurídica do 

ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, vejamos: 

O ressarcimento como tributo. 

Conforme Ruy Barbosa Nogueira, “os tributos (...) são as receitas derivadas 

que o Estado recolhe do patrimônio dos indivíduos, baseado no seu poder fiscal 

(poder de tributar, às vezes consorciados com o poder de regular), mas 

disciplinado por normas de direito público que constituem o direito tributário” 

(NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário, 14 ed p.155). 

O conceito de tributo encontra-se definido no Código Tributário Nacional, 

portanto, existem características necessárias e cumulativas para a classificação 

no gênero tributo. O ressarcimento o SUS não pode ser caracterizado como tributo 

ou uma de suas espécies (taxas, impostos e contribuições de melhorias e 

contribuições sociais), pois, não atende a exigência legal. Assim, sendo pode-se 

entender que tributo é uma prestação pecuniária, compulsória e instituída por lei ( 



era cobrado antes do advento da Lei 9656/98), não é multa e é cobrado mediante 

lançamento. 

Em apertada síntese, tributo é uma obrigação de prestar ao Estado pecúnia 

para o custeio de despesas coletivas, considerando que as operadoras de plano 

de saúde não possuem isenção tributária e que os beneficiários dos plano de 

assistência médica privada realizam como cidadãos, regularmente o pagamentos 

de impostos e taxas por exemplo, pode-se entender que o subsidio para a 

manutenção da saúde pública fora recolhido. 

O ressarcimento como responsabilidade civil 

Importante trazer à baila que aquele que causar dano a outrem tem o dever 

indenizá-lo, desde que haja nexo causal entre a conduta do agente e o dano. 

Considerando que não houve negativa de atendimento por parte da operadora, 

uma vez que sequer foi acionada e que se trata de contrato aleatório, não há 

relação com o dano causado ao SUS que por sua vez garantiu o atendimento 

médico hospitalar ao cidadão. 

A Constituição Federal Brasileira prevê que a saúde é um direito de todos e 

um dever do Estado. Portanto, independe da contratação da assistência privada, é 

dever do Estado custear os atendimentos, uma vez que o beneficiário do plano de 

saúde como cidadão arcou com impostos destinados à seguridade social.No 

mercado de saúde suplementar os contratos são em regra aleatórios, ou seja, a 

contraprestação de uma das partes depende de acontecimento futuro e incerto, 

por tal motivo entendem-se que imcumbir as Operadoras do ônus estatal, 

desconsiderar a natureza jurídica do contrato firmado.  

Caso a Operadora não disponibilize o atendimento pleiteado e o cidadão 

recorra a saúde pública é possível o enquadramento da responsabilidade civil, 

considerando a conduta ilícita da operadora em descumprir o contrato e a 

casualidade entre a conduta da operadora e utilização da rede pública. No 

entanto, descaracteriza-se responsabilidade civil devido à ausência do dano, pois 



não existe ofensa a um direito tutelado e sim o exercício de um direito subjetivo 

público garantido constitucionalmente. 

O ressarcimento como obrigação restituitória 

O enriquecimento sem justa causa é vedado pelo direito brasileiro, ou seja, 

não se admite que uma pessoa enriqueça sem justa causa, em detrimento de 

outra pessoa, conforme o art. 884 CC. Nesta seara, torna-se nítido que quando 

um beneficiário da assistência médica hospital usufrui do SUS a operadora teve 

uma aumento patrimonial ou uma diminuição evitada, pois não custeou os 

procedimentos hospitalares. Tal argumento alicerça-se no fato das operadoras 

receberem as mensalidades do plano e não prestarem o atendimento, apesar de 

em alguns casos esta ser inerte quanto à necessidade da prestação de serviços. 

Resta claro que há o empobrecimento do SUS quando este presta 

atendimento médico hospitalar ao beneficiário da assistência médica privada, assim 

como se torna evidente o nexo entre o enriquecimento das Operadoras e o 

empobrecimento do SUS. Por tal motivo, a fim de evitar o enriquecimento das 

operadoras, o Estado determinou a restituição à rede pública dos gastos gerados 

pelos usuários de planos de saúde a fim de manter equilíbrio orçamentário do 

Estado.  

De acordo, com a Lei maior é dever do Estado garantir o acesso á saúde 

pública, como já salientado em outrora, aceitar que o ressarcimento é devido pelo 

simples fato do cidadão ser beneficiário da assistência médica privada não parece 

um argumento satisfatório, uma vez que em síntese saúde suplementar é aquela 

que complementa, adicionada e não aquela que substitui ou renúncia o direito á 

saúde que por si é irrenunciável.  Alguns doutrinadores entendem que o Erário 

recolhe tributos, Seguro do Trânsito - DVAT, multa pecuniária instituída pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar que devem ser incorporadas ao 

orçamento estatal. 



A Suprema Corte, ao julgar o pedido de liminar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) n° 1931-8, ajuizada pela Confederação Nacional de 

Saúde (CNS), entendeu que o ressarcimento não é tributo, que tem natureza civil, 

exigindo apenas a restituição dos gastos realizados pelo SUS com assegurados 

dos planos de saúde. A jurisprudência tem acolhido o fundamento que o 

ressarcimento a rede pública tem caráter indenizatório com base na vedação ao 

enriquecimento sem causa, artigo 884 CC, portanto, a natureza da obrigatoriedade 

do ressarcimento é privada e caso os valores contabilizados para o ressarcimento 

não sejam pagos voluntariamente no prazo estipulado não se aplica à prescrição 

qüinqüenal (direito privado) e se torna divida ativa da Fazenda Pública, sendo este 

o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF. 

Pode-se sustentar que o ressarcimento é um mecanismo de regulação para 

corrigir praticas viciada do mercado, um estimulo as boas práticas empresariais, 

no sentindo que induz a rede privada a propiciar meios para a redução da 

utilização da rede pública. 

 Resultados 

 Ante o exposto, resta claro que o ressarcimento ao Sistema Único de 

Saúde –SUS não perante o ordenamento jurídico não se enquadra como tributo e 

responsabilidade civil. Todavia, tem-se entendido após o indeferimento da cautelar 

na ADIN 1931-8 que o ressarcimento tem configura obrigação restituitória, a fim de 

evitar o enriquecimento ilícito por parte das Operadoras e o equilíbrio orçamentário 

do Erário. 

 Considerações Finais 

 A saúde é um direito de todos e um dever do Estado como enfatizado ao 

longo desse trabalho e, portanto é irrenunciável. Assim, sendo pode-se considerar 

que o ressarcimento ao SUS instituído por lei orgânica e sobrepõe a Constituição 

Federal, pois, o plano privado deveria ter caráter complementar e não substitutivo 

como sugere a interpretação sistemática do artigo 32 da Lei 9656/98. Não se pode 



considerar constitucional tal cobrança, pois, a ADIN 1931-8 não foi julgada perante 

o guardião da constituição, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a nebulosidade 

acerca do fundamento jurídico permanece. 

 Resta claro, que o ordenamento jurídico não prevê o enquadramento do 

ressarcimento ao SUS e que o Erário sugere que os gatos com a manutenção da 

saúde pública tornem-se de responsabilidade do mercado privado. 
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