
Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por parte dos 
Prestadores de serviços contratados, credenciados, 
cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de 
Assistência à Saúde.

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 44, DE 24 DE JULHO DE 
2003

[Correlações]

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das 
atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 
2000, considerando as contribuições da Consulta Pública nº 11, de 12 de junho de 2003, 
em reunião realizada em 23 de julho de 2003, adotou a seguinte Resolução Normativa e 
eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de 
serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de 
Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, 
depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no 
ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Art. 2º Fica instituída Comissão Especial Permanente para fins de recepção, instrução e 
encaminhamento das denúncias sobre a prática de que trata o artigo anterior.(Alterado  
pela RN nº 382 , de 01/07/2015)

Art. 2º  Caso qualquer órgão da ANS receba denúncia ou, por qualquer outro modo, tome 
ciência da existência de indícios da prática referida no artigo 1º, deve imediatamente 
remeter cópia de tais documentos e quaisquer outros elementos que comprovem ou 
auxiliem na comprovação da prática de conduta indevida à respectiva Diretoria Adjunta 
para análise acerca da pertinência de seu envio à Procuradoria Federal junto à ANS - 
PROGE, que então a remeterá ao Ministério Público do estado em que se deu o fato 
relatado. (Redação dada  pela RN nº 382 , de 01/07/2015)

§ 1º As denúncias instruídas pela Comissão Especial Permanente serão remetidas ao 
Ministério Público Federal para apuração, sem prejuízo das demais providências 
previstas nesta Resolução.(Revogado  pela RN nº 382 , de 01/07/2015)

§ 2º Os processos encaminhados ao Ministério Público Federal serão disponibilizados 
para orientação dos consumidores no site da ANS, www.ans.gov.br.(Revogado  pela 
RN nº 382 , de 01/07/2015)

Art. 3º A ANS informará à operadora do usuário reclamante quanto às denúncias relativas 
a prestador de sua rede, bem como a todas as demais operadoras que se utilizem do 
referido prestador, para as providências necessárias. (Revogado  pela RN nº 382 , 
de 01/07/2015)

Art. 4º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

JANUARIO MONTONE 
Diretor – Presidente
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Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados 

no Diário Oficial.

Correlações da RN n° 44:

Lei nº 9.961, de 2000

Consulta Pública nº 11, de 2003

[VOLTAR]
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