
 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Considerando que um dos nossos objetivos é sempre garantir a 
transparência com todos os nossos beneficiários e parceiros, 

Considerando as notícias veiculadas em mídias sociais questionando a 
legalidade e formatação do reajuste aplicado nas mensalidades dos planos de 
saúde contratados pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Rondônia – SINJUR, com a Unimed Rondônia, 

Considerando a importância, para a Unimed, de manter a qualidade na 
prestação de serviços e a satisfação do nosso cliente, 

Esclarecemos aos nossos beneficiários vinculados ao plano SINJUR 
que os planos privados de assistência à saúde comercializados e mantidos pela 
nossa Operadora respeitam a legislação em vigor e são submetidos às regras 
previstas nas Leis Federais n.º 9.656/1998, 9.961/2000 e em todas as Resoluções 
Normativas e Instruções publicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS. 

“Os planos coletivos são regulados pela ANS e pela Lei nº 9.656/98 
tanto quanto os planos individuais. Apenas o reajuste dos planos coletivos não é 
definido pela Agência, uma vez que o índice é determinado a partir da negociação 
entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde. As demais 
regras e operações para os planos coletivos são as mesmas que as dos planos 
individuais, como por exemplo, a cobertura assistencial obrigatória – rol de 
procedimentos e eventos em saúde.”       
 http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias ans/consumidor/2151-nota-de-
esclarecimento-sobre-planos-coletivos 

O contrato celebrado entre a Unimed Rondônia e o SINJUR existe 
desde 2005.  São 4 diferentes tipos de planos à disposição dos beneficiários do 
SINJUR, mas todos possuem características principais comuns.  São planos com 
contratação coletiva por adesão, que tem como principal ponto, ser um contrato 
celebrado entre a Operadora e outra Pessoa Jurídica (sindicato ou associação) 
onde as pessoas vinculadas à Instituição contratante se unem em grupo, num 
conceito de mutualismo, e todos contribuem e compartilham os custos de utilização 
do grupo, diluindo entre si os riscos inerentes à utilização dos serviços de saúde.  

Tendo como a grande vantagem do contrato coletivo sobre o individual, 
o valor da mensalidade.  Pois num plano individual, o preço chega a ser 500% 
maior que o valor da mensalidade praticado num contrato coletivo, justamente em 



 

razão da possibilidade de compartilhar os riscos e de permitir a readequação da 
mensalidade para reequilibrar o grupo. 

E, esse reequilíbrio do contrato é calculado com base nos dados de 12 
meses de receita e despesa para se obter a sinistralidade.  Sempre quando a 
sinistralidade ultrapassa o limite previsto contratualmente é necessário o 
reenquadramento dos valores das mensalidades para ampliar a receita e devolver 
à Operadora o valor que ultrapassou o ideal, que já foi assumido pela Unimed. 

Ao longo desses 13 anos, houve diversas adequações no plano 
contratado e reajustes anuais com elevação em razão de desequilíbrio.  Como 
exemplo, em 2013, quando a sinistralidade do grupo atingiu 88%, houve a alteração 
contratual, readequando a distribuição de valores por faixa etária, passando de 3 
para 10 faixas de preço, de modo a aumentar em 11% o valor mensal arrecadado 
pelo grupo.  Em 2014, quando a sinistralidade chegou a 95,5%, foi negociado um 
reajuste de 20%.  Neste ano, a sinistralidade de todo o grupo ultrapassou 94%. 

Após inúmeros encontros, com incansáveis rodadas de negociações, foi 
celebrado acordo entre a Unimed e o Sindicato, que permitiu a repactuação e 
renovação desse contrato, aplicando-se o percentual de reajuste em cada um dos 
4 contratos, conforme abaixo especificado: 

Contrato N. Benef. Sinistralidade 
Reajuste 

necessário 
Reajuste 
aplicado 

6800 642 102,71% 50,49% 19,90% 
7468 577 95,96% 41,50% 19,90% 
7516 1156 87,87% 30,71% 16% 
7445 2603 95,55% 40,95% 19,90% 

 

Tais percentuais de reajuste foram aplicados linearmente em todas as 
faixas de cada contrato pactuado, conforme preconizado pela legislação vigente.  
Sendo a diferença assumida pela Unimed, em razão da importância para a 
Operadora em manter esse contrato e fidelizar seus beneficiários. 

Portanto, a negociação realizada com SINJUR, não foi abusiva e nem 
ardilosa, foi concretizada dentro dos preceitos mercadológicos da saúde 
suplementar, do contrato e legislação em vigor. Prevalecendo a manutenção, 
respeitosa e benéfica parceria para com todos os sindicalizados há mais de 13 
anos. O sistema Unimed nos permite oferecer a maior rede de assistência do país 
e primamos pela qualidade dos serviços prestados aos nosso clientes e buscamos 
ser exemplo no cumprimento das legislações aplicáveis ao negócio. 
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