
São Paulo, 07 de junho de 2.021.

Ao
NÚCLEO DA ANS DE SÃO PAULO.
Av. Bela Cintra, nº 986 - 9º andar - Edifício Rachid Saliba - Bairro Jardim Paulista -São
Paulo (SP) CEP: 01415-000.

Senhores Diretores.

Ref.: DENÚNCIA - Planos de Saúde. Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do
Estado de São Paulo - CABESP.

As Associações e Sindicatos abaixo nomeados, vem, perante essa Agência,  em nome dos
seus associados, e pelo advogado que ao final assina, expor e solicitar o que segue:

1. O BANESPA, antes de ser privatizado, o que ocorreu no dia 20/11/2000, já contava com
um Plano de Saúde de Autogestão, através de operadora própria denominada CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO –
CABESP, sem fins lucrativos, a qual, como não poderia deixar de ser, também foi criada e
registrada nos termos da legislação pertinente, de tal forma que, evidentemente, está
obrigada a cumprir e respeitar, rigorosamente, a Lei n. 9656/98 e as Normas
Regulamentares dessa AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS.

2. Com a aquisição do BANESPA ocorrida na data acima apontada, pelo BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A., o qual, a partir de então, passou a ser o controlador e
administrador do Plano de Saúde-CABESP, via Diretoria Executiva, onde detêm a maioria,
via voto de qualidade, e que de imediato estancou o ingresso de novos
associados/beneficiários.

3. Nos últimos anos, os associados/beneficiários do Plano de Saúde-Cabesp, passaram a
sofrer seríssimas restrições na assistência médica/hospitalar a que tinham e ainda têm
direito, que até então lhes era prestada, pela CABESP, ao mesmo tempo em que o valor
das suas contribuições mensais foram majoradas em 2018, com a finalidade de manter a
qualidade da Assistência Médica  prestada, apesar do vigoroso crescimento anual do
patrimônio do plano.

4. Essas reduções consubstanciam-se em injustificados descredenciamentos  de
prestadores de serviços sem a devida substituição, e sem cumprir às disposições do
Art.17-§ 4o, da Lei n. 9656/98 e as Resoluções Normativas da própria ANS.

5. Sabe-se que a CABESP tem como meta proceder alteração reduzida  da rede hospitalar
credenciada na cidade de São Paulo, com exclusão de hospitais de referência e de
reconhecida assistência técnica especializada, para centralizar a assistência em uma rede
minúscula e de atendimento genérico, O QUE DEVE SER EVITADO por prejudicar a
qualidade da assistência médica e agravada por estarmos em plena pandemia que
acarreta, de forma lamentável, a ocupação maciça dos leitos hospitalares.



6. A CABESP possui um patrimônio todo aplicado em títulos federais superior a 11 bilhões
de reais que, diante da receita e despesa pré vísseis no padrão atual, projeta o “duracion”
do plano muito além da sobrevivência do último associado/beneficiário, cuja simples análise
demonstra não haver necessidade equacionar finanças.

7. Daí a presente DENÚNCIA à V.Sas., por entender que os lamentáveis fatos acima
revelados, “data maxima venia”, estão a demandar pronta intervenção da A.N.S. para que
ocorra a imediata sustação deste injustificável procedimento do Plano de Saúde da
CABESP, e de futura substituição restritiva da prestadores de serviços, bem como para que
se apure e ocorra a pronta reparação dos prejuízos sofridos pelos seus associados em face
dessas inadmissíveis ocorrências, sob a pena de consolidar gritante injustiça social, que
caráter perene e lesiva à saúde dos assistidos.

As entidades abaixo se colocam à disposição de V.Sas. para outros esclarecimentos e
comprovação, como forma de colaborar na apuração desses fatos.

Atenciosamente,

ABESPREV-Associação de Defesa dos Direitos Previdenciários dos Banespianos.
AFABESP-Associação dos Func. Aposent. do Banco do Estado de São Paulo.
AFUBESP-Associação dos Func. 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 S. Paulo.
FEEB/SP-Federação dos Empr.em Est. Bancários dos Est. de SP e MS
CONTRAF-Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro.


