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São Paulo, 06 de maio de 2021 

 

À  

ABESPREV – Associação de Defesa dos Direitos Previdenciários do Banespianos 

AFABESP – Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado de São Paulo 

AFUBESP- Associação do Funcionários do Grupo Santander Banespa, Banesprev e Cabesp 

SEEB/SP – Sindicato dos Bancários e Financiários de SP, Osasco e Região 

FETEC/SP – Federação dos Trabalhadores em Emp. De Crédito de São Paulo 

FEEB SP/MS – Federação dos Empr. Em Est. Bancários dos Estados de SP e MS 

CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 

 

 

 

 

CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - CABESP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

62.231.527/0001-84, com sede na Rua Boa Vista nº 293, Centro, e atendimento a seus 

beneficiários na Avenida da Liberdade, nº 823, Liberdade, São Paulo, por sua 

procuradora que subscreve, vem, pela presente, apresentar os esclarecimentos que 

entende como pertinentes, em resposta à missiva encaminhada por V. Sas. 

 

Datada de 26.04.2021, em linhas gerais, a correspondência 

recepcionada pela CABESP solicita que “todas as alterações nos regulamentos no 

tocante aos profissionais, procedimentos e subsídios alterados, substituídos, incluídos ou 

excluídos desde 2003, bem como, sejam expostas no site da CABESP, para que todos 

tenham estas informações de forma clara e precisa.” (sic). 

 

Para referendar e/ou fundamentar tal providência, cita a 

Resolução Normativa 443 da Agência Nacional de Saúde Suplementar e artigo 28, inciso 

V do Estatuto Social da CABESP. 

 

Inicialmente, esclarece a CABESP que a citada RN 443/2019 da 

ANS dispõe sobre a adoção de práticas mínimas de governança, com ênfase em 

controles internos e gestão de riscos, para fins de solvência das operadoras de planos de 

assistência à saúde (Art. 1º), de modo que, considerando que a CABESP está submetida 

à fiscalização e sanções impostas pela Agência Reguladora, é evidente que adota 

criteriosamente condutas permitindo o integral cumprimento das suas obrigações 
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regulatórias. Nesse sentido, imperioso destacar que, com o advento da RN nº 443/2019, 

passou a redobrar a atenção quanto aos princípios preconizados pela norma, quais 

sejam: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

 

A citada norma, ao elencar a transparência e a equidade como 

princípios basilares de boas práticas de governança, acaba por traduzir e referendar a 

conduta da CABESP, inclusive a sua atuação anterior à edição de tal normativo, na 

medida em que estão disponíveis no portal da entidade toda e qualquer informação 

necessária para o atendimento e esclarecimento do beneficiário a respeito de seus 

direitos e deveres. Não bastasse isso, o beneficiário conta, ainda, com o auxílio do Disque 

CABESP para dirimir qualquer dúvida.  

 

Neste sentido, em perfeita harmonia com o que prescreve a 

normativa acima referida, notadamente o artigo 4º e incisos, no que tange, 

principalmente, aos princípios da transparência e equidade, citados por V. Sas., em 

dezembro de 2017 a CABESP inaugurou o novo site, com layout moderno e intuitivo, 

mediante o qual disponibiliza todas as informações necessárias e relevantes, 

proporcionando, sobretudo, isonomia entre todas as partes interessadas, facilidade de 

navegação e acesso, em respeito a seus direitos, deveres, necessidades e expectativas. 

 

Além disso, a partir do ano mencionado, antes mesmo da 

vigência da RN 443/2019, a CABESP já havia adotado novos controles internos e processos 

que viabilizaram de modo mais eficiente a gestão de risco interna, fatos os quais 

corroboraram com os significativos e satisfatórios números apresentados nos últimos anos, 

sendo que todas as informações sempre estiveram disponíveis aos beneficiários, seja no 

site, nas assembleias realizadas anualmente, e através do acesso direto à Diretoria da 

CABESP, que sempre esteve à disposição para prestar qualquer esclarecimento 

necessário, seja para as Associações ou para qualquer beneficiário. 

 

Corroborando tais fatos, em 2019, a CABESP passou por 

reformulação de alguns outros procedimentos internos, como reembolso e terapias, os 

quais foram amplamente divulgados, inclusive pelas Associações, que desempenharam 

papel importantíssimo para o sucesso e viabilidade das novidades implantadas, bem 

como, todas as informações relativas a essas situações permanecem à disposição dos 

beneficiários para consultas nos canais de atendimento da Operadora (site, disque 

CABESP, aplicativo móvel e etc.). Neste sentido, também destacamos a adoção de 

novas práticas, tais como a de publicar tutoriais e perguntas e respostas para assuntos 
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que são mais demandados, cabendo destaque à recente divulgação de tutorial para 

uso de Telemedicina, estendida para as especialidades de Endocrinologista, 

Gastroenterologista, Geriatra, Ginecologista, Infectologista, Ortopedia, Pediatria, 

Psiquiatria e Urologista, além de Clínico Geral, já implementada desde abril de 2020. 

 

Resta claro, apesar de tratar de norma recente, se comparada 

ao longo período de atuação da CABESP, que a entidade jamais deixou de atender 

qualquer prescrição legal ou regulatória, prezando sempre por boas práticas de 

governança.  

 

Ainda que a CABESP adote todos os critérios de total 

transparência, é importante destacar que o Estatuto Social, instrumento que rege toda a 

atividade exercida pela Operadora e dispõe sobre coberturas e regras do Plano CABESP 

Direta, determina que caberá à Diretoria “baixar regimento interno, instruções e normas 

regulamentares sobre a prestação de assistência e serviços administrativos (artigo 47, 

inciso I), fato o qual, delimita e permite a atuação da Diretoria nas condições ora 

questionadas. Embora haja tal permissão, a Diretoria atua dentro dos parâmetros de 

qualidade exigidos pelos beneficiários, para esclarecer o que for necessário e ouvir 

qualquer opinião ou posicionamento, vez que a CABESP se trata de uma associação, 

onde o interesse quanto à assistência médica de seus associados é vértice de sua 

atuação.  

 

Já no que se refere à consulta da rede credenciada, a CABESP 

disponibiliza diversas formas de pesquisa para facilitar o acesso aos beneficiários, seja 

pelo site, por aplicativo de telefone móvel disponível nas plataformas IOS e Android de 

celulares, possibilitando a seleção por: i) tipo de credenciado; ii) especialidade/ exame 

e; iii) localização (Estado, Município, Bairro e região de saúde). 

 

Além de todas as informações disponíveis de forma digital, é 

mantido o atendimento 24 (vinte e quatro) horas pelo disque CABESP, em apoio e 

atendimento aos beneficiários, esclarecendo, ainda, eventuais dúvidas. 

 

Ademais, as movimentações realizadas pela CABESP, seja 

substituição, redimensionamento ou alterações de prestadores, atendem todas as 

disposições legais e normativas contidas na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções Normativas 

publicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sobre o tema, como a 

RN nº 365/2014, a IN nº 56/2014 e a IN nº 54/2018, com a devida comunicação ao órgão 
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regulador, seguida da devida alteração junto ao portal e disque CABESP. Importante se 

faz ressaltar que esta análise e movimentação é de atribuição da Diretoria e seus diretores 

conforme previsto no Estatuto Social, e somente após diversos estudos apresentados, 

analisam e decidem, pela forma que assegure o amplo acesso ao atendimento a todas 

as especialidades, não havendo qualquer impacto no fornecimento da assistência à 

saúde, fato inclusive que já foi objeto de análise judicial, onde  restou determinado que 

a CABESP atua dentro dos limites legais e contratuais, no que tange às movimentações 

de rede credenciada. 

 

No mais, ainda considerando a transparência adotada pela 

CABESP, as informações relativas às alterações e movimentações de rede são 

disponibilizadas aos beneficiários com antecedência, cumprindo as normativas e para 

que não haja qualquer dissabor aos beneficiários.  

 

Por fim, a CABESP tem como objetivo manter a parceria que vem 

praticando nos últimos anos com as Associações, para que, em conjunto com estas, 

promovam o principal objetivo pela qual a CABESP foi fundada, que é prestar assistência 

à saúde de qualidade aos seus beneficiários.  

 

Era o que se apresentava para o momento, mantendo-se à 

disposição para o que se fizer necessário.  
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