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 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NOMEAÇÃO DO JUÍZO 

SUSCITANTE PARA A APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS 

URGENTES. CARÁTER PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 957 DO CPC. O TRIBUNAL, AO DECLARAR 

O JUÍZO COMPETENTE, DEVERÁ SE PRONUNCIAR 

SOBRE A VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE. TUTELA 

DE URGÊNCIA.  FUMUS BONI IURIS. CONSULTAS E 

EXAMES COMPLEMENTARES OFTALMOLÓGICOS. 

REMUNERAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO SERVIÇO. 

AUTONOMIA DO PROFISSIONAL DE MEDICINA, NA 

ESCOLHA DOS MEIOS DIAGNÓSTICOS A SEREM 

UTILIZADOS EM BENEFÍCIO DO PACIENTE. REDUÇÃO 

DO VALOR NOMINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA, DA 

COOPERAÇÃO, DA CONFIANÇA E DA LEALDADE. 

VINCULAÇÃO DO REAJUSTE À SINISTRALIDADE DA 

OPERADORA. EFEITOS NOCIVOS DO ABUSO DO 

PODER ECONÔMICO PELOS PLANOS DE SAÚDE. 

PERICULUM IN MORA TANTO PARA OS 

PRESTADORES DE SERVIÇO, PELA AMEAÇA DE 

DESLIGAMENTO, QUANTO AOS USUÁRIOS, COMO 

DESTINATÁRIOS FINAL DE UM SERVIÇO DE SAÚDE 

COMPROMETIDO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO.  PARECER PELO CONHECIMENTO E 

PROVIMENTO DO RECURSO. 







  
 

2 

Atribuição: Tutela Coletiva do Consumidor e do Contribuinte 
Código/Nome Movimento: 1000068/Parecer final sobre o mérito em 2º grau 
 

11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA 

Egrégia Câmara, 

 

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de 

efeito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela 

de urgência  de natureza antecipada pleiteada em ação civil pública  movida 

pela  COOPERATIVA ESTADUAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM 

OFTALMOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – COOESO em face de OMINT 

SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, cujo objeto da demanda principal é a  imposição 

aos médicos oftalmologistas cooperados a adesão compulsória a um novo 

formato de contratação para prestação de serviços, passando a remuneração 

das consultas e exames complementares a serem  agrupadas em "pacotes",ao 

invés do pagamento individualizado por atendimento. 

A decisão recorrida entendeu que a demanda necessita de  

cognição exauriente e  não apresenta a urgência proclamada pela autora, até 

porque as partes estão vinculadas por contrato de execução continuada, 

significando a possibilidade de ajuste futuro quanto a eventual 

desconformidade no seu cumprimento. 

A agravante reclama o deferimento da liminar para que a 

agravada se abstenha de impor qualquer tipo de disposição contratual que 

obrigue o "empacotamento" de consulta e exames oftalmológicos aos seus 

prestadores, cooperados da Agravante, sob pena de imposição de multa diária, 

a ser revertida em favor de fundo, e ainda, que  se abstenha de resilir qualquer 

contrato com os médicos oftalmologistas e clínicas prestadoras de serviços 

oftalmológicas, cooperados da agravante, de forma direta ou indireta, que 

caracterize retaliação em função da ação proposta e tenha por justificativa a 

matéria ora discutida. 

Sustenta em suas razões recursais, que a questão produz 

efeitos nocivos e imediatos ao equilíbrio econômico-financeiro do setor de 

saúde suplementar e, em última analise, à própria qualidade e oferta de 

serviços médicos aos segurados da agravada, isto porque os exames 
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complementares, que anteriormente eram remunerados de forma 

individualizada e à medida em que fossem realizados, passaram a ser 

agrupados em denominados “pacotes”, ou seja, através da unificação de todos 

os exames, mediante uma remuneração fixa, independentemente da 

quantidade ou natureza dos exames realizados, ressaltando que há exames 

unitários que por si só apresentam valores superiores a quantia proposta pela 

agravada. 

Fundamenta o pleito no patente fumus boni iuris, configurado, a 

uma, na restrição à liberdade do profissional do prestador e inibição da 

solicitação e realização de exames complementares; a duas, pela  imposição 

de reajuste que mantenha ou reduza o valor nominal dos serviços contratados, 

conduta que alega ser revestida de artifício para reduzir drasticamente o valor 

dos exames complementares na Oftalmologia, através de uma falsa premissa  

de livre negociação, e em contrariedade aos princípios basilares da relação 

contratual com os prestadores, dentre os quais a finalidade econômica  e social 

dos contratos e a boa-fé objetiva; a três, pela vinculação do reajuste à 

sinistralidade da operadora; a quatro, em razão dos efeitos nocivos do abuso 

do poder econômico pelos planos de saúde, cujo intuito é, por meio da 

massificação do movimento de empacotamento por todo o país, legitimar suas 

ações com o passar o tempo e mitigar as chances de eventual reversão do 

modelo no futuro, fato que tem gerado na prática, migração de profissionais 

das operadoras para o atendimento estritamente particular e a própria redução 

na qualidade dos serviços prestados. 

Destaca que merecem especial atenção a RN 363/14 (arts. 5º, 

incisos II, IV, VII e VIII) e Súmula Normativa 16/11 da ANS; as Resoluções 

1.401/93 (art. 2º, alíneas “b” e “c”) e 1.642/02 (art. 1º, alíneas “a” e “f”) do CFM, 

a Resolução 8/98 (arts. 1º e 2º, incisos I, II e III) do CONSU e o Código de Ética 

Médica (Capítulo I: incisos VII, VIII e XVI; Capítulo II: art. 17; e Capítulo IV: arts. 

32 e 34).  
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Quanto ao perigo de dano, entende evidenciado ao paciente, 

como consumidor e destinatário final, na circunstância da  intervenção do 

tomador na relação médico/paciente, com o conseqüente risco de que, com o 

empacotamento, os beneficiários da agravada deixem de ser efetivamente 

examinados e diagnosticados, conforme os melhores padrões médicos; por 

outro lado, os prestadores de serviços também sofrem a ameaça de 

descredenciamento se não acatarem a negociação unilateralmente imposta, 

ficando, ainda, impossibilitados de realizar negociação quanto a um aumento 

específico para determinado exame, seja em virtude da alteração no valor dos 

insumos ou do surgimento de novas tecnologias, quando não existe mais o 

reconhecimento de seu valor individual pelas partes. 

Por fim, aduz que há o risco ao resultado útil do processo, visto 

que a medida se encontra em vigor desde julho de 2018, e que o modelo de 

remuneração por valor fixo, contemplando todos os exames, e os próprios 

impactos ao setor, poderão não ser reversível no futuro. 

Efeito suspensivo negado pela decisão em doc. 33, sob o 

fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da 

antecipação da tutela de urgência recursal, e que a  hipótese reclama, ao 

menos, um mínimo de contraditório para melhor elucidação dos fatos. 

 Contrarrazões de agravo pelo não provimento do recurso, 

suscitando prelimarmente, que o julgamento do recurso deve ser sobrestado, 

visto a existência de Conflito Negativo de Competência entre os juízos de 

direito da 4ª Vara Empresarial e 8ª Vara Cível da Capital, que tramita no 

Processo n. 0070630-52.2018.8.19.0000, e que a decisão que indeferiu a 

liminar  foi proferida pelo primeiro, tendo em vista que, em caráter provisório, foi 

designado  a competência do juízo suscitante; no mérito, em síntese, requer a 

manutenção da decisão, visto que a agravada não interfere na conduta médica, 

na medida em que oferece ao usuário do plano de saúde o acesso aos 

tratamentos médicos hospitalares a utilização de rede credenciada, ou o 

sistema de livre escolha, mediante reembolso, e que não existe na lei e 
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tampouco na regulamentação nenhuma norma que vede a contratação por 

pacotes, que está sendo proposta aos médicos através da negociação de 

aditivo contratual, cujo formato de remuneração objetiva, no todo, a otimização 

na gestão do contrato e nas normas de eficiência na prestação de serviços 

médicos, cujos  ganhos financeiros são repartidos entre todos os participantes 

da relação. 

É o relatório. 

 

 

2. Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, o 

mesmo deve ser conhecido. Assim, verifica-se a presença dos requisitos 

intrínsecos, que são atinentes à própria existência do direito de recorrer: o 

cabimento do recurso, a legitimação para recorrer do agravante e o interesse 

de recorrer. 

Em relação aos requisitos extrínsecos, concernentes ao 

exercício do direito de recorrer, restam igualmente presentes nestes autos, haja 

vista que foi interposto tempestivamente, seguindo a regularidade formal, 

recolhido o preparo. 

 

 

3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da 

tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,  mister 

a reforma da decisão que a indeferiu. 

Previamente, não merece prosperar o pleito de sobrestamento 

do recurso, ante a  existência de conflito de competência em discussão. 
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Com efeito, compulsando os autos do processo  0070630-

52.2018.8.19.0000, verifica-se que o mesmo está aguardando o julgamento, 

tendo opinado esta Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva  pela 

competência da  8ª Vara Cível da Capital em detrimento do Juízo de Direito da 

4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital,  sob o fundamento de que não se 

aplica o Código de Defesa do Consumidor à espécie. Em que pese o 

posicionamento, ressalta-se que em doc. 16 dos autos em referência foi 

prolatada decisão pela relatora, datada de fevereiro de 2016, no sentido de que 

o juízo suscitante, a saber, 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, ficasse 

responsável, em caráter provisório, para apreciação das medidas urgentes1.  

Nesta linha argumentativa, a decisão ora vergastada, prolatada 

em abril de 2018, foi proferida em consonância com a determinação pela 

relatoria no conflito de competência, sendo certo que o regramento relativo às 

regras de competência, na legislação processual vigente, deixa inconteste que 

quando do julgamento do conflito, caberá ao tribunal decidir sobre a validade 

dos atos praticados pelo órgão considerado incompetente, na forma do 

artigo 957 do Código de Processo Civil e consoante a jurisprudência dos 

Tribunais Pátrios, na forma que se segue: 

" Por imposição do artigo 957, do Código de Processo Civil, o 

Tribunal, ao declarar o Juízo competente, deverá se pronunciar 

sobre a validade dos atos processuais praticados pelo Juízo 

incompetente. 6. Embora enfrentado o pedido de tutela de urgência 

no Juízo declarado incompetente, inexistem razões para se 

reconhecer a nulidade da respectiva decisão, quando não há efetivo 

prejuízo decorrente do exercício, pelo Magistrado, de mera cognição 

 

1 "Tendo em vista que os autos já se encontram no cartório da 4ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, enquanto aguardam o julgamento do incidente e a fim de evitar prejuízo 

às partes com a demora em seu tramite, designo, em caráter provisório, a competência do 

Juízo Suscitante para a apreciação das medidas urgentes, na forma do art. 955 do CPC em 

sua parte final". 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28888179/artigo-957-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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sumária. Possibilidade de reavaliação dos elementos aptos à 

concessão da tutela de urgência pelo Juízo da Fazenda Pública, 

caso entenda necessário. Caráter Rebus Sic Stantibus".  

TJ-DF 07032650720178070000 DF 0703265-07.2017.8.07.0000, 

Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 

31/05/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe 

: 14/06/2017 . 

No mérito, tem-se que as provas trazidas aos autos são 

suficientes para demonstrar, em um juízo de cognição sumária, a 

verossimilhança das alegações autorais, senão vejamos: 

A agravada passou a adotar  "pacotes"  em que , todos os 

serviços prestados pelos médicos — consultas e exames complementares, por 

exemplo — são remunerados a preço único, a par do sistema contratado "fee 

for service", em que o pagamento ocorre por cada serviço realizado.  

O tema é por demais importante, visto que é que preciso 

buscar uma solução ideal para que haja sustentabilidade do sistema associado 

ao cidadão, que precisa ter sua saúde assegurada. 

A Oftalmologia, por lidar com a saúde ocular da população, 

necessita de equipamentos e insumos que permitam um diagnóstico eficiente, 

sendo que o tipo e quantidade de exames complementares requisitados 

durante a consulta oftalmológica variam conforme a suspeita diagnóstica de 

cada paciente.  

Com efeito, como narrado e comprovado nos autos, a 

agravada, como tomadora de serviços, comunicou aos seus prestadores, 

também cooperados da agravante, que a partir de julho de 2018 a forma de 

remuneração das consultas oftalmológicas sofreria alteração, na medida em 

que seriam "empacotadas" com os exames oftalmológicos, e que  todos os 

serviços passariam a ser remunerados por um valor fixo. 
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Dos valores apresentados, denota-se que a remuneração 

atualmente vigente para alguns dos exames complementares, realizados de 

forma unitária, apontam quantias muito superiores ao pacote proposto pela 

agravada, ou seja, se o valor de alguns dos exames sozinhos já superam o do 

pacote proposto, que dirá o somatório deles. 

Indubitável que a conduta de unir a contraprestação paga a 

título de  consulta e exames oftalmológicos, visa parametrizar a atividade 

médica, interferindo na relação com o paciente, restringindo e controlando de 

maneira atuarial os custos assistenciais, sem se preocupar com o fator de 

preço e a autonomia do trabalho do profissional da saúde. Soma-se a isso o 

fato de que retira do médico a autonomia de seu ato profissional, obrigando-o a 

laborar de maneira restritiva e antiética, impondo que sua consulta, não importa 

o quadro clínico do paciente, seja remunerada por um valor fixo, incluindo uma 

série pré-determinada de exames. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é o órgão de 

fiscalização do exercício da medicina oftalmológica, tendo inclusive orientado  

os profissionais da área sobre os riscos de aceitar sua remuneração na forma 

proposta pela Operadora Requerida, através de parecer conjunto com a 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e Federação das Cooperativas 

Estaduais de Serviços Oftalmológicos (FECOOESO), no sentido de que os 

"pacotes de consulta" violam o Código de Ética médica, nos seguintes termos: 

"A consulta oftalmológica é constituída de: anamnese, inspeção, 

exame das pupilas, medida da acuidade visual, refração, 

retinoscopia e ceratometria, fundoscopia, biomicroscopia do 

segmento anterior, exame sumário da motilidade ocular e do 

senso cromático. 

Esta definição, aparentemente restritiva, é, na realidade, 

suficientemente abrangente para permitir uma segura avaliação do 
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paciente e leva em conta uma característica da especialidade, que 

alguns teimam em não considerar, o elevado custo da imobilização 

em equipamentos, a área mais ampla necessária aos consultórios 

oftalmológicos, e, em essência, o custo mais elevado desta 

infraestrutura utilizada pelo oftalmologista no seu exame. 

O oftalmologista não pode, sob nenhum pretexto, aceitar 

nenhuma reformulação na definição do que é a consulta 

oftalmológica porque, além de abrangente, como já observado, 

essa definição tem caráter permanente, definitivo e atemporal, 

isto é, todos os seus componentes são utilizados em qualquer 

paciente, independentemente de sua idade e do intervalo de 

recorrência ao consultório oftalmológico. 

A consulta oftalmológica, além de garantir ao oftalmologista a 

desincumbência de todos seus compromissos éticos com o paciente, 

é também sua garantia de redução das possibilidades de equívocos 

médicos que possam resultar em dano ao paciente e estimular 

demandas legais futuras. 

Não podemos perder de vista que o olho, não obstante seu reduzido 

tamanho, é órgão de notável complexidade estrutural e funcional, 

podendo ser acometido por 3.892 doenças, incluindo doenças 

próprias, associações sindrômicas e manifestações oculares de 

doenças sistêmicas. Além do mais, o olho não é estrutura estanque 

na economia orgânica, mas, ao contrário, ele influencia o todo e é 

influenciado por ele. 

Essas considerações são feitas para ressaltar a importância de 

uma consulta oftalmológica completa, sem amputações de 

qualquer espécie ditadas por interesses outros que não os 

estritamente médicos. Pois só com os recursos semiológicos 

propiciados por uma consulta realizada em toda sua riqueza médica 

e tecnológica, está o oftalmologista plenamente habilitado a efetuar o 

diagnóstico e orientar, precoce e corretamente, o tratamento de 
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quaisquer doenças que possam compor o leque de interações 

olho/sistema e sistema/olho, já analisado acima. 

A tonometria ocular é exame complementar de diagnóstico, 

indispensável diante da hipótese, ainda que remota, de 

glaucoma e deve ser cobrado separadamente pelo estipulado no 

código 50.01.015-8. 

Tanto a AMB, o CBO e a SBO determinam e enfocam a 

necessidade de realização de Tonometria Ocular em todas as 

consultas oftalmológicas, desde que exeqüível, como forma de 

detectar, o quanto antes, manifestações de glaucoma nos 

pacientes examinados. 

A proposta de algumas empresas operadoras de planos de saúde 

em considerá-la realizável somente após 40 anos de idade não tem 

apoio científico, pois o glaucoma não existe apenas a partir desta 

faixa etária, podendo estar presente em crianças, adolescentes e 

adultos jovens. Com freqüência se associa transitoriamente a outras 

patologias como uveítes e traumas, podendo também ser encontrado 

em pacientes que se automedicam. 

A exclusão adotada por algumas operadoras, além de carecer de 

fundamentação adequada, cria riscos desnecessários para os 

pacientes. Praticamente todas as empresas filiadas a FENASEG, a 

ABRAMGE, a UNIDAS e as UNIMED’s aceitam estes critérios, por 

nós endossados. 

Ademais, o artifício utilizado por certas empresas contratantes 

de serviços médicos, de acrescentar exames complementares à 

consulta, criando o que se denomina vulgarmente “pacote”, 

atenta contra o Código de Ética Médica, caracterizando infração 

ao artigo 17 do referido código, que diz: “O médico investido em 
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função de direção tem o dever de assegurar as condições 

mínimas para o desempenho ético-profissional da Medicina”2 

Portanto, do ponto de vista deontológico, "empacotar" exames 

configura prática que restringe e limita a atividade assistencial do profissional 

da medicina, condicionando seu exercício profissional a limites atuariais 

impostos pela operadora, desaguando, de forma indireta, na qualidade do 

atendimento de seu paciente, em afronta a Lei do ato médico (Lei 12842/13) e 

às Resoluções Normativas dos Conselho Federal de Medicina, unânimes em 

resguardar a autonomia do profissional de medicina, na escolha dos meios 

diagnósticos a serem utilizados em benefício do paciente, sendo vedado que 

sejam impostas restrições quantitativa ou de qualquer outra natureza  na busca 

do tratamento. 

Acrescente-se que  a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

como órgão responsável pela regulação do setor já emitiu disposições 

normativas que impedem que as operadoras de planos de saúde criem limites 

impeditivos da liberdade do atendimento assistencial e do labor ético.  

Dentre toda a gama normativa trazida aos autos pelo 

agravante, destaca-se o teor da  Súmula Normativa nº 16/11 da Agência 

Nacional de Saúde que  assim disciplina:  

 

"É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde 

adotar e/ou utilizar mecanismos de regulação baseados meramente 

em parâmetros estatísticos de produtividade os quais impliquem 

inibição à solicitação de exames diagnósticos complementares pelos 

prestadores de serviços (...). 

 

Ademais, a Resolução Normativa ANS 363/14, que normatiza 

de forma especifica  as regras para celebração dos contratos escritos firmados 

 
2 http://www.cbo.net.br/novo/publicacoes/Parecer_sobre_consultas_oftalmologicas.pdf 

http://www.cbo.net.br/novo/publicacoes/Parecer_sobre_consultas_oftalmologicas.pdf
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entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os prestadores de 

serviços de atenção à saúde também determina que: 

 
" Art. 5º As seguintes práticas e condutas são vedadas na 
contratualização entre Operadoras e Prestadores:  
...  
II - qualquer tipo de exigência que infrinja o Código de Ética das 
profissões ou ocupações regulamentadas na área da saúde;  
...  
IV - restringir, por qualquer meio, a liberdade do exercício de 
atividade profissional do Prestador;  
...  
VIII - estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o 

valor nominal do serviço contratado". 

Neste paralelo, resta claro que se a Operadora agravada 

pretende empacotar a consulta com os exames, certamente que ela pretende 

reduzir o valor nominal dos serviços, já sucateados pela ausência de repasse 

do aumento que é dado aos usuários aos prestadores de serviço, em 

contrapartida ao trabalho executado, a fim de equilibrar as equações. 

Acrescente-se que  através dos e-mails acostados aos autos, 

docs. 64 a 91 dos autos originários, verifica-se que não houve proposta de 

renegociação para celebração de aditivo, como quer fazer crer a agravada, 

mas sim imposição  da implantação de um preço único, com fins de reduzir, os 

custos e riscos da atividade securitária assistencial do tomador de serviços 

pelas operadoras de planos de saúde, colocando em risco a saúde ocular do 

usuário do plano. 

Desta feita, a pretensão da parte requerida de impor ao autor o 

empacotamento de serviço, modificando unilateralmente e de forma abrupta o 

contrato, através de mera notificação, ofende os princípios da boa fé objetiva, 

da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação 

dos contratos. 
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È sabido que o prestador de serviços recebe por cada evento a 

que está obrigado a atender, de acordo com valores previamente estipulados 

pelas partes, sendo a natureza de seu contrato uma prestação de serviços de 

atenção à saúde, e não um seguro baseado na sinistralidade da carteira da 

operadora contratante. Por decorrência lógica, que se o número de eventos 

envolvendo os usuários aumentar, no futuro, a agravada, operadora do plano 

de saúde, simplesmente incidirá novos exames na listagem, condicionando que 

o prestador atue de acordo com o risco da atividade do tomador. Nesta linha de 

raciocínio, não se pode admitir a transferência do risco da atividade aos seus 

prestadores, de modo a conservar para a Agravada apenas os bônus, com total 

previsibilidade . 

A saúde do paciente, que deveria ser o foco da atenção das 

operadoras, foi sobreposta pelo fator lucratividade, que atende unicamente aos 

interesses das operadoras e seus investidores, estando o periculum in mora e 

o risco de dano irreversível configurado na hipótese que os cooperados da 

agravante, que prestam serviços para a agravada, estão sendo compelidos a 

adotar o pacote de exames complementares, sob pena de serem 

descredenciados e, pior, com redução significativa de seus honorários, o que 

produzirá impactos devastadores na qualidade e na oferta de serviços médicos 

de qualidade à população, destinatária final dos serviços de plano de saúde 

suplementar,  o que pode resultar inclusive no perigo inverso. 

Em consulta ao sistema processual pátrio, verifica-se que o 

Tribunal de Goiás possui precedente em caso análogo ao presente, em 

decisão recente datada de maio de 2019,  assim decidido: 

 

"Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo CONSELHO 

BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA – CBO em desfavor de UNIMED 

ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,pleiteando a 

concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a 

parte ré que se abstenha de impor qualquer tipo de disposição 





  
 

14 

Atribuição: Tutela Coletiva do Consumidor e do Contribuinte 
Código/Nome Movimento: 1000068/Parecer final sobre o mérito em 2º grau 
 

11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA 

contratual que obrigue o empacotamento de consulta e exames 

oftalmológicos aos seus prestadores, que a ré se abstenha de 

romper qualquer contrato com os médicos oftalmologistas e clínicas 

prestadoras de serviços oftalmológicas, bem como que esta 

apresente em juízo, as comunicações enviadas aos prestadores de 

serviços de oftalmologia sobre o empacotamento de consultas. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código 

de Processo Civil. 

No caso dos autos, a medida pleiteada pela parte autora se refere à 

tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, a qual é 

espécie do gênero da tutela de urgência, limitada pelas previsões 

legais do artigo acima mencionado, bem como dos artigos 303 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 

Salienta-se de início que, é vedado às operadoras de planos 

privados de assistência à saúde adotar e/ou utilizar 

mecanismos de regulação baseados meramente em parâmetros 

estatísticos de produtividade os quais impliquem inibição à 

solicitação de exames diagnósticos complementares pelos 

prestadores de serviço, nos termos da Súmula Normativa n.º: 

16, de 12 de abril de 2011, da ANS. 

Ademais, a pretensão da parte requerida de impor ao autor o 

empacotamento de serviço, modificando unilateralmente o 

contrato, ofende os princípios da boa fé objetiva, da 

cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a 

interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. 

A intenção de modificar abruptamente a relação jurídica com 

simples notificação, ofende o sistema de proteção ao 

consumidor e não pode prevalecer. 
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Ante o exposto, por demonstrados os requisitos necessários para a 

concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300, do 

CPC,CONCEDO a antecipação da tutela pleiteada para determinar 

que a ré se abstenha de impor qualquer tipo de disposição 

contratual que obrigue o empacotamento de consulta". 

5158724.12.2019.8.09.0006 - TJGO - Partes - Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia  e Anápolis Cooperativa De Trabalho Médico- Julgador 

Juiz de Direito Dante Bartoccini -  Página 2267 da Suplemento - 

Seção III do Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO) de 12 de 

Maio de 2019. 

 

O Tribunal de São Paulo em caso semelhante, relacionado aos 

hipóteses de hemodiálise, também considerou que a remuneração dos serviços 

deve ser por produção  e não "por pacote", na forma abaixo: 

 

"LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Cooperativa médica – Delegação 

dos serviços de hemodiálise à Santa Casa de Misericórdia – 

Remuneração "por pacote", e não por produção – Violação de 

decisão do Conselho de Administração da Unimed suscitada – 

Legitimidade passiva da Unimed reconhecida – Extinção sem 

resolução do mérito afastada – Apelação provida para este fim. 

COOPERATIVA MÉDICA - Delegação dos serviços de hemodiálise 

à Santa Casa de Misericórdia – Remuneração "por pacote", e não 

por produção – Violação de decisão do Conselho de Administração 

da Unimed reconhecida – Declaração de ineficácia da cláusula 

contratual – Condenação ao pagamento das diferenças não 

recebidas pelas médicas cooperadas – Declaratória procedente. 

DISPOSITIVO: dão provimento para afastar o decreto de extinção 

sem resolução do mérito e julgam procedente o pedido inicial".TJ-SP 

10024269220168260038 SP 1002426-92.2016.8.26.0038, Relator: 

Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 14/08/2017, 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 15/08/2017.  
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Evidenciada a urgência e a necessidade da medida a fim de 

evitar dano irreparável ao agravante, bem como a probabilidade do direito 

alegado, cabível a concessão da medida liminar, bem como 

o efeito suspensivo ao caso em foco. 

 

 

4. Em face do exposto, opina o Ministério Público no sentido do 

conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.  

 

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019. 

 
 

Galdino Augusto Coelho Bordallo 
Procurador de Justiça 
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