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Introdução
Pesquisa baseada em publicações oficiais da ANS disponibilizadas na base de dados da Capitolio
Consulting, contendo os recursos julgados em relação aos processos administrativos, em 2ª instância.
 Consideramos todos os tipos de operadoras incluindo administradoras;
 O trabalho divulgado, mensalmente, é composto por:
1. Tabela em Excel com filtros para:

Número da Reunião do julgamento;
 Número do Processo
Ano do Início do Processo;
 Data da reunião que proferiu a decisão;
 Nome da Operadora;
 Relator do Processo;
 Tipo da infração

 Resultado do recurso, incluindo valor da multa, quando for o caso;
 Data da publicação
2. Resumo Executivo “em“.pdf”, contendo tabelas e gráficos que espelham a situação do mês apreciado.
Obs: Recursos Julgados no mês de outubro/17, conforme o disposto no inciso VI do artigo 10 da Lei nº
9.961, de 28/01/2000
“VI - julgar, em grau de recurso, as decisões dos Diretores, mediante provocação dos interessados”.
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novembro/2017

Quantitativo de Recurso Publicados
a. Total de recursos publicados
b. Total com multa pecuniária

2017
Acumulado
Novembro
%
%
até
novembro
654
100%
5.361
100%
645

98,6%

5.270

98,3%

c. Total com multa pecuniária - sem valor informado

3

0,5%

12

0,2%

d. Total de advertências

3

0,5%

34

0,6%

e. Total de arquivamentos/improcedência/reparação eficaz

3

0,5%

44

0,8%

f. Multa atípica (Suspensão Gerencial)

0

0,0%

1

0,0%

g. Total geral das empresas julgadas com multa pecuniária

168

637

h. Total geral das empresas julgadas com publicação

171

658

48.268.317

422.801.528

j. Valor médio por empresa (i ÷ g) (R$)

287.311

663.739

k. Valor médio de processos publicados com valor (i ÷ b) (R$)

74.835

80.228

i. Valor Total (R$)

Veja mais

