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PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  MATERIAL.  TERMO  DE
COMPROMISSO.  PLANO  DE  SAÚDE.  CONTROVÉRSIA  QUE
ENVOLVE ACORDO TRABALHISTA COLETIVO. ARTIGO 114,  IX,
DA CF/88. REJEIÇÃO. A discussão se restringe ao cumprimento de
Termo de Compromisso firmado entre as partes - entidade sindical e
banco - principal patrocinador do CABESP, não havendo controvérsia
quanto aos aspectos do plano de saúde em si  ou mesmo da rede
hospitalar credenciada. Competência desta Justiça do Trabalho, nos
moldes do artigo 114, IX, da CRFB/88. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PERTINÊNCIA
SUBJETIVA.  RELAÇÃO  JURÍDICA  DE  DIREITO  MATERIAL.
REJEIÇÃO.  Além  de  ter  firmado  termo  de  compromisso  com  a
entidade sindical, o reclamado é o principal patrocinador do plano de
saúde  concedido  aos  substituídos,  restando  comprovada  sua
legitimidade passiva "ad causam". Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR (PROCESSUAL).
BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. EXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.  O
interesse  processual  é  manifestado  pelo  binômio  necessidade-
utilidade.  No caso,  há necessidade de atuação do Poder Judiciário
ante a resistência do banco em observar o Termo de Compromisso,
bem  como  há  utilidade  (aptidão)  da  demanda  para  a  melhora  da
situação  jurídica  dos  substituídos  beneficiados  por  plano  de  saúde
suplementar.

PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO  POR
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  ORAL.
DESNECESSIDADE.  REJEIÇÃO.  A  matéria  debatida  é
exclusivamente  de  direito  e  deve ser  solucionada por  documentos,
sendo desnecessária a prova oral. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
"EXTRA  PETITA".  RESPEITO  AOS  LIMITES  OBJETIVOS  DA
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DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.  A condenação em
obrigações de fazer e não fazer guardam congruência com os pedidos
da  inicial,  inexistindo  vício  de  julgamento  "extra  petita".  Preliminar
rejeitada.

PRELIMINAR  DE  LIMITAÇÃO  DA  EFICÁCIA  TERRITORIAL  DA
COISA JULGADA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
REJEIÇÃO.  Os efeitos da sentença no processo coletivo não ficam
restritos  a  limites  geográficos,  mas  sim  aos  limites  objetivos  e
subjetivos do que foi  decidido, conforme jurisprudência pacífica dos
Tribunais Superiores. Preliminar rejeitada.

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  TERMO  DE  COMPROMISSO  FIRMADO
COM  SINDICATO.  PLANO  DE  SAÚDE.  REESTRUTURAÇÃO  DE
ENTIDADE  DE  AUTOGESTÃO  PATROCINADA  PELO
EMPREGADOR.  NECESSIDADE  DE  ESTUDOS  PRÉVIOS  POR
COMISSÃO PARITÁRIA. CARÁTER CONSULTIVO. PRINCÍPIOS DA
TRANSPARÊNCIA,  BOA-FÉ  OBJETIVA  E  LEGITIMIDADE
POPULAR.  OBRIGATORIEDADE  DE  CONSULTA  PRÉVIA.
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
INSTITUIÇÃO  DE  GRUPO  TÉCNICO  DE  TRABALHO.
Reestruturação é diferente de readequação de Rede Credenciada.
Isto  é  ato  normal  de  gestão  de  qualquer  plano  de  saúde,
mormente quando não há sequer a indicação que a mudança irá
prejudicar a prestação dos serviços de saúde, como estão sendo
prestados.  Não  existe  previsão  sobre  a  necessidade  de
constituição  de  grupo  de  trabalho  para  tratar  dos  serviços
prestados pela CABESP ou sobre a proposição de readequação
da  rede  de  assistência  médica,  hospitalar,  odontológica,
psicológica e dos planos de saúde geridos pela entidade.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCESSO COLETIVO. SINDICATO.
DEFERIMENTO.  Mantida a gratuidade de justiça ao sindicato autor,
nos moldes do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.

Relatório

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Recurso  Ordinário,

oriundos da 2ª Vara do Trabalho de Macapá/AP, em que são partes, como recorrente e recorrido,

as acima identificadas.

O juízo  de origem,  com a sentença de folhas  344/348,  rejeitou  as

preliminares de incompetência material, de ilegitimidade de parte e de falta de interesse de agir; no

mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista para: 1) na obrigação

de fazer consistente na instauração da comissão paritária (Grupo Técnico de Trabalho), no prazo

Firefox https://pje.trt8.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...

2 of 13 04/05/2021 12:27



de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no

cumprimento, apenas escusando-se o réu em caso de comprovação de que a impossibilidade de

instauração decorreu de ação ou omissão de empregados beneficiários ou de seus representantes

de classe; 2) na obrigação de não fazer consistente em se abster de formular qualquer proposta

unilateral para a reestruturação/readequação da CABESP, incluindo qualquer mudança na rede de

assistência  médica,  hospitalar,  odontológica,  psicológica  e  paramédica,  sem  considerar  a

conclusão  do  Grupo  Técnico  de  Trabalho  instituído  pelo  "Termo de  Compromisso  CABESP -

Biênio 2020/2022", sob pena de multa também arbitrada de R$100.000,00 (cem mil  reais) por

cada ato violador da obrigação de não fazer. Deferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao sindicato

autor. Cominou custas pelo reclamado na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) calculadas sobre

o valor da condenação (R$100.000,00).

Insatisfeito,  o  reclamado  opôs  Embargos  de  Declaração  (folhas

350/363), os quais foram rejeitados pela sentença de folhas 364/367.

Inconformado,  o  reclamado  interpõe  Recurso  Ordinário,  com  as

razões expendidas em folhas 378/420.

Contrarrazões de folhas 431/443.

O Ministério  Público  do  Trabalho  opinou  pelo  conhecimento  e  não

provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida em seus termos (folhas 448/450).

Fundamentação

CONHECIMENTO

Conheço  do  recurso  porque  preenchidos  os  pressupostos  de

admissibilidade.

QUESTÕES PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA MATERIAL

O  banco  reclamado  suscita  preliminar  de  incompetência  material,

alegando que a controvérsia envolve plano de saúde na modalidade autogestão, com contornos e

disciplina normativa específicos (Lei nº 9.656/1998) e submetido à fiscalização da ANS (Agência

Nacional de Saúde Suplementar), o que atrairia, assim, a competência da Justiça Comum para
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solucionar a lide.

Conforme ressaltou o juízo de origem, a discussão se restringe ao

cumprimento de Termo de Compromisso firmado entre as partes - sindicato dos trabalhadores e

banco - principal patrocinador do CABESP, não havendo controvérsia quanto aos aspectos do

plano de saúde em si ou mesmo da rede hospitalar credenciada. Se a controvérsia principal diz

respeito  a  acordo que beneficia  uma coletividade de trabalhadores beneficiados por  plano de

saúde particular, prevalece a competência desta Especializada, nos moldes do artigo 114, IX, da

CRFB/88.

Rejeita-se.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O  banco  reclamado  também  suscita  sua  ilegitimidade  passiva,

argumentando  que  é  mero  patrocinador  do  plano  de  saúde,  cuja  gestão  é  titularizada  pela

CABESP,  associação  sem  fins  lucrativos,  com  personalidade  jurídica  autônoma  e  regras  de

governança  próprias,  bem como que  o  fato  do  patrocinador  indicar  membros  da  diretoria  da

associação não atrai sua legitimidade "ad causam".

A legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva para a demanda

e  diz  respeito  à  relação  jurídica  de  direito  material  estabelecida  entre  as  partes,  conforme

afirmações deduzidas na inicial.  No caso, o reclamado é o principal  patrocinador do plano de

saúde  ofertado  aos  seus  empregados  e  possui  amplos  poderes  para  nomear  os  cargos  de

administração  da  CABESP  (diretor  presidente  e  diretor  operacional),  conforme  artigo  42  do

Estatuto (folha 56).  Para além disso,  foi  o  próprio banco reclamado quem firmou o Termo de

Compromisso objeto de discussão, conforme documento de folhas 94/99, motivo pelo qual detém

legitmidade passiva "ad causam".

Rejeita-se.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Embora  suscite  preliminar  de  falta  de  interesse  processual,  o

reclamado  argumenta  que  o  sindicato  autor  não  tem  legitimidade  ativa,  ressaltando  que  a

CABESP disponibiliza atendimento médico e hospitalar fora do Estado de São Paulo por meio de

convênios de reciprocidade, de modo que os pedidos de adequação da rede hospitalar não se

relacionam com a base territorial do sindicato autor, limitado ao Estado do Amapá/AP.
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Conforme  exposto  anteriormente,  a  controvérsia  não  versa  sobre

reestruturação de plano de saúde em si ou reestruturação de rede hospitalar credenciada, mas

sim de descumprimento de Termo de Compromisso firmado entre as partes para alteração das

condições  do  plano  de  saúde  ofertado  aos  empregados,  de  modo  que  não  há  falar  em

ilegitimidade ativa do sindicato.

Por  sua  vez,  o  interesse  processual  é  manifestado  pelo  binômio

necessidade-utilidade. No caso, há necessidade de atuação do Poder Judiciário ante a resistência

do banco em observar o Termo de Compromisso, bem como há utilidade (aptidão) da demanda

para a melhora da situação jurídica dos substituídos (empregados)  beneficiados por  plano de

saúde suplementar.

Rejeita-se.

NULIDADE  DO  PROCESSO  POR  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL

O reclamado também argui a nulidade processual por cerceamento de

defesa, aduzindo que o juízo de origem não determinou a produção de prova oral, embora haja

requerimento expresso do banco em contestação.

Da  própria  leitura  da  peça  defensiva,  verifica-se  que  o  reclamado

protesta, genericamente, pela produção de "todos os meios de prova admitidos em direito" (folha

291), o que não serve para invalidar o processo por suposto cerceamento de defesa. Se não

bastasse, a matéria debatida é exclusivamente de direito, de modo que a sua solução restringe-se

ao  exame  da  prova  documental,  ora  anexada  com  a  petição  inicial,  ora  anexada  com  a

contestação.

Rejeita-se.

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO "EXTRA PETITA"

O reclamado suscita  a  nulidade da sentença por  julgamento "extra

petita".

Afirma  que,  na  petição  inicial,  o  sindicato  postulou  que  o  banco

cumprisse as obrigações do Termo de Compromisso firmado para a reestruturação da CABESP,

bem como se abstivesse de formular propostas unilaterais para a reestruturação da CABESP, sem

considerar  a conclusão do Grupo Técnico de Trabalho instituído pelo Termo de Compromisso
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firmado pelas partes.

Ressalta que, em sentença, o juízo de origem condenou o banco na

obrigação de fazer consistente na "instauração da comissão paritária (Grupo Técnico de Trabalho),

sob pena de multa", pelo que entende que o juízo extrapolou os limites da lide (artigos 128 e 460

do CPC), devendo ser reconhecida a nulidade.

Não há o vício alegado.

Os pedidos devem ser interpretados em conformidade com a boa-fé,

tendo em vista o conjunto da postulação, nos moldes do artigo 322, §2º, do CPC. Analisando a

petição inicial,  o sindicato disse que o banco descumpriu Termo de Compromisso porque não

observou os estudos necessários ao alterar as condições do plano de assistência médica e afins,

destacando  que  o  reclamado  sequer  instalou  o  Grupo  Técnico  de  Trabalho,  de  composição

paritária, para a reestruturação da CABESP.

No rol dos pedidos, requereu que o banco fosse condenado a cumprir

os "compromissos assumidos pelo Termo de Compromisso para a reestruturação da CABESP"

(folha 09), o que, invariavelmente, abarca a determinação do juízo de instituir o grupo técnico de

trabalho (comissão paritária) prevista no Termo de Compromisso (folha 94). Assim sendo, não se

vislumbra ofensa ao princípio da adstrição.

Ainda  se  assim  não  fosse,  a  presente  demanda  tem  por  objeto

prestações de fazer e não fazer, sendo lícito ao juiz, se procedentes os pedidos, conceder a tutela

específica ou determinar "providências que asseguram a obtenção da tutela pelo resultado prático

equivalente",  conforme  artigo  497  do  CPC,  motivo  pelo  qual  a  determinação  de  instaurar  a

comissão paritária não extrapola os limites objetivos da demanda, mas guarda correlação com a

efetividade na tutela das obrigações de fazer.

Rejeita-se.

LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA TERRITORIAL E SUBJETIVA DA COISA JULGADA EM DEMANDA
COLETIVA

O reclamado postula  que os  efeitos  da decisão fiquem limitados à

base  territorial  do  sindicato  autor,  consoante  artigo  16  da  Lei  nº  7.347/1985  (Lei  da  ACP),

restringindo-se aos limites da jurisdição da Vara de Trabalho de Macapá/AP.
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A matéria é pacífica nos Tribunais Superiores. Nesse sentido, cito: "Os

efeitos e a eficácia da sentença no processo coletivo não estão circunscritos a lindes geográficos,

mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido" (STJ, jurisprudência em teses, edição

25, processo coletivo).

Conforme asseverou o juízo: "a medida requerida na inicial, para que

atinja os demais estabelecimentos do réu existentes no território nacional, não é causa de fixação

da competência, mas sim de reflexo dos efeitos da coisa julgada em sede de tutela dos interesses

coletivos". Desse modo, e considerando que "o suposto dano apontado pelo sindicato autor não se

restringe  a  uma  localidade  específica,  é  irrelevante,  para  fins  de  fixação  de  competência,  a

existência de estabelecimentos ou filiais em localidades diversas, os quais sofrem os efeitos da

coisa julgada coletiva".

Assim sendo,  e considerando que o acolhimento do pedido abarca

todos os empregados beneficiados pelo plano de saúde, não há falar em limitação dos efeitos da

coisa julgada coletiva aos limites territoriais da Vara do Trabalho de Macapá/AP.

Rejeita-se.

Mérito

TERMO DE COMPROMISSO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  Sindicato  dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado do Amapá (SINTRAF) contra o banco Santander,

por meio do qual se insurge contra proposta de alteração do plano de saúde da CABESP, Caixa

Beneficente  dos  Funcionários  do  Banco  do  Estado  de  São  Paulo,  entidade  de  autogestão

responsável pela concessão do benefício aos substituídos.

De acordo com a inicial, o sindicato alega o descumprimento do Termo

de Compromisso Biênio 2020/2022, invocando a cláusula que determina a instituição de um Grupo

Técnico  de  Trabalho,  de  natureza  consultiva  e  composição  paritária,  que  deveria  realizar  os

estudos necessários para eventual reestruturação da entidade de autogestão do plano de saúde.

Alegou que o reclamado, na condição de patrocinador do plano de

autogestão, descumpriu o compromisso de instituir o grupo de trabalho, afirmando que a CABESP
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teria  contratado  uma  empresa  (COMPASS)  que  apresentou  projeto  de  reformulação  da  rede

credenciada dos planos de saúde geridos pela entidade, sem a devida instauração da comissão

paritária.

O juízo de origem entendeu que a diretoria da CABESP autorizou, em

fevereiro de 2019, a contratação da empresa COMPASS com o objetivo de proceder à avaliação e

regularização de sua rede de prestadores junto à ANS, asseverando que a empresa contratada

apresentou  projeto  preliminar  de  reestruturação  no  qual  indicou,  entre  outras  alterações,  o

descredenciamento de certos prestadores de serviços de saúde e a centralização da prestação de

alguns serviços, como os laboratoriais.

Asseverou que as partes firmaram Termo de Compromisso em maio

de 2020, cujo objetivo era submeter qualquer proposta de alteração da prestação de serviços a

parecer  de  comissão  paritária  de  empregados  e  empregador  ("Grupo  Técnico  de  Trabalho"),

comissão que deveria ser formada em até 120 (cento e vinte) dias da assinatura do respectivo

termo de compromisso.

Consignou que, embora a empresa COMPASS tenha sido contratada

antes  da  celebração  do  termo  de  compromisso,  não  havia  nos  autos  até  aquele  momento

(novembro de 2020) qualquer notícia acerca da criação do Grupo de Trabalho, motivo pelo qual

concluiu pelo descumprimento do termo de compromisso.

Pelos  fundamentos,  condenou  o  reclamado  na  obrigação  de  fazer

consistente na instauração de comissão paritária (grupo técnico de trabalho), no prazo de 30 (trinta

dias), sob pena de multa diária; bem como na obrigação de não fazer consistente em se abster de

formular qualquer proposta unilateral de reestruturação/readequação da CABESP, sem considerar

a conclusão do grupo de trabalho, sob pena de multa.

Em  razões  recursais,  o  reclamado  insiste  em  alegar  que  é  mero

patrocinador  da  CABESP,  pessoa  jurídica  distinta  e  autônoma,  de  modo  que  a  entidade  de

autogestão não se encontra vinculada ao termo de compromisso. Argumenta que a readequação

da rede de credenciados não importa em reestruturação da entidade de autogestão ou redução

dos benefícios concedidos. Sustenta que o termo obrigou a instituir o grupo de trabalho somente

na  hipótese  de  reestruturação  da  CABESP,  o  que  não  se  subsume à  mera  readequação  de

credenciados, atividade corriqueira em qualquer plano de saúde. Afirma que o projeto da empresa

COMPASS é voltado para a cidade de São Paulo, sem qualquer relação com o Estado do Amapá

Firefox https://pje.trt8.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...

8 of 13 04/05/2021 12:27



que, inclusive, possui apenas três beneficiários que são atendidos por convênio de reciprocidade

com a  Unimed  Minas  Gerais.  Aduz  que  o  autor,  em conluio  com outras  entidades  sindicais,

promovem reclamações idênticas (mesma causa de pedir e pedidos) em diversas regiões do país,

o que configuraria abuso processual. Requer a improcedência da demanda, com a condenação do

autor em multa por litigância de má-fé.

Sem razão, o reclamado.

Do  que  emerge  dos  autos,  a  entidade  de  autogestão  CABESP

resolveu  contratar,  em  fevereiro  de  2019,  a  empresa  COMPASS  com  o  objetivo  de  prestar

consultoria especializada para a regularização da rede de prestadores de serviços junto à ANS,

conforme se  observa  na  ata  da  reunião  de  diretoria  de  folhas  46/48.  Esse fato  não constitui

qualquer  irregularidade,  considerando  que,  à  época  (fevereiro/2019),  não  havia  compromisso

sindical.

O  projeto  de  reestruturação  apresentado  pela  empresa  COMPASS

prevê  alteração  da  rede  de  prestadores  de  serviços  credenciados  (hospitais,  médicos  e

laboratórios) e alteração da forma de atendimento e assistência à saúde, conforme folhas 66/89.

Ocorre que, em maio de 2020, o banco reclamado, patrocinador da

CABESP e com amplos poderes de escolha de membros da diretoria da entidade, firmou termo

com a confederação sindical, comprometendo-se a instituir comissão paritária (grupo técnico de

trabalho), de natureza consultiva, em caso de reestruturação da CABESP, no prazo de 120 (cento

e vinte) dias contados do compromisso, consoante folha 94.

Transcorrido  o  prazo  sem  a  notícia  da  instauração  do  grupo  de

trabalho,  ficou provado o descumprimento do termo firmado entre as partes,  o que motivou a

condenação do reclamado nas obrigações de fazer e não fazer, conforme sentença proferida em

novembro de 2020.

Diversamente  do  que  alega  o  reclamado,  o  projeto  preliminar

apresentado pela  COMPASS não se trata  de mero plano de readequação de prestadores de

serviços da CABESP,  mas sim de mudança estrutural  no plano de assistência  à  saúde,  com

alterações na forma de atendimento e na rede de prestadores.

Não  há  dúvidas  de  que  o  descredenciamento  de  prestadores  é

situação  que  repercute  na  qualidade  dos  serviços  prestados.  Muitos  são  os  casos  em  que
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consumidores  procuram  tutela  jurisdicional  quando  surpreendidos  com  o  descredenciamento

repentino de hospitais e médicos, sem a devida comunicação prévia. Tal circunstância também

acontece com os empregados beneficiados por planos de saúde prestados em entidades fechadas

de  autogestão.  Desse  modo,  as  alterações  pretendidas  pela  CABESP  acarretam  em

consequências  práticas  para  a  categoria  profissional  beneficiada  pelo  plano  de  assistência  à

saúde.

Cumpre ressaltar que a submissão do projeto de alteração do plano

de  saúde  ao  grupo  técnico  de  trabalho,  de  natureza  paritária,  contraria  os  postulados  da

transparência,  boa-fé  objetiva  e  legitimidade  popular.  Trata-se  de  mecanismo  que  permite  a

fiscalização prévia dos empregados, verdadeiros destinatários do plano de saúde. Assim sendo,

não há como se afastar o compromisso jurídico e ético de consulta dos beneficiados.

Se  não  bastasse,  e  conforme  aludido  pelo  Ministério  Público  do

Trabalho,  a  submissão  dos  estudos  de  reestruturação  ao  Grupo  Técnico,  dada  sua  natureza

estritamente consultiva, não acarreta qualquer prejuízo ao reclamado, sendo razoável determinar

que "o  Grupo participe,  de  imediato,  dos  estudos  de  reestruturação,  sob  pena de  não poder

acompanhar  as  medidas  implementadas  na  reestruturação  e  tal  projeto  ser  finalizado  sem

qualquer participação dos trabalhadores ou mesmo das entidades representativas" (folha 449).

E  nem  se  fale  que  as  alterações  na  CABESP  são  restritas  ao

município de São Paulo,  considerando que a obrigatoriedade do termo de compromisso e da

instituição  da  comissão  paritária  abrange  todos  os  beneficiados  com  o  plano  de  saúde,

independentemente de limitação territorial, conforme exposto acima.

Por fim, não há falar  em litigância de má-fé,  tendo em vista que o

sindicato não adotou qualquer conduta abusiva no decorrer do processo.

Sendo assim, nega-se provimento.

Todavia, assim não entendeu a maioria Turmária que acompanhou a

divergência do Desembargador Sérgio Rocha nos termos seguintes:

"O autor pretende a suspensão dos efeitos do projeto de readequação nos termos
seguintes:

"A procedência da ação, com a confirmação da medida liminar, se deferida, para que
seja: i.determinado que o Réu cumpra os compromissos assumidos pelo Termo de
Compromisso para a reestruturação da CABESP; ii. determinado que o Réu retire
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qualquer proposta apresentada e se abstenha de formular outras unilaterais para a
reestruturação  da  CABESP,  especialmente  quanto  a  alteração  da  sua  rede  de
assistência  médica,  hospitalar,  odontológica,  psicológica  e  paramédica,  sem
considerar  a  conclusão  do  Grupo  Técnico  de  Trabalho  instituído  pelo  Termo de
Compromisso CABESP;"

O  fundamento  da  ação  é  a  celebração  em  21  de  maio  de  2020  de  Termo  de
Compromisso CABESP, biênio 2020/2022, com assunção das seguintes obrigações:

"....1. As partes se comprometem com a manutenção da CABESP além do termo
limite assegurado no edital de privatização, e por prazo indeterminado, dotando a de
organização técnica, financeira e administrativa capaz de assegurar a prestação de
serviços que lhe é própria.

2.Para  a  reestruturação  da  CABESP  na  conformidade  do  compromisso  aqui
assumido fica instituído um Grupo Técnico de Trabalho, de natureza consultiva e de
composição paritária, que deverá ser instalado em até 120 (cento e vinte) dias e
apresentar a conclusão de seus trabalhos em até 90(noventa) dias após a instalação
do Grupo de Trabalho.

3.O Grupo de Trabalho será composto de 10 (dez) membros indicados pelas partes,
incluídos 2(dois) representantes da CABESP."

O autor afirmou que: "Apesar da clareza do TERMO DECOMPROMISSO em seu
item "2", acima transcrito, que nas reestruturações de natureza genérica da CABESP
obriga a prévia instituição de um GRUPO DE TRABALHO de natureza consultiva e
de  composição  paritária,  o  Réu  tem  ignorado  e  desrespeitado  esse
COMPROMISSO,  promovendo  unilateralmente  estudos,  projetos,  contratações
através da Diretoria da CABESP, sobre a qual o Réu tem total domínio e comando,
pois é ele que nomeia o Diretor Presidente e o Diretor Operacional da CABESP,
podendo destitui-los a qualquer tempo, conforme preceituam o Art. 42 do estatuto
social."

Com a inicial  foi  juntada a Ata nº 2271 (04 de fevereiro de 2019) de reunião da
Diretoria  da  CABESP com o  objetivo  de  promover  a  contratação  de  consultoria
especializada para reestruturação da rede de prestadores da CABESP junto a ANS.
O  projeto  de  reestruturação  foi  apresentado  em  11  de  setembro  de  2019  (ID
aadfe5f). Ora, como se verifica, tanto a contratação da empresa de assessoria, bem
como a própria formulação do projeto de reestruturação da rede foi realizada bem
antes da assinatura do Termo de Compromisso que fundamenta a ação.

Pela compreensão que advêm do Termo de Compromisso, seu objetivo é que uma
reestruturação  da  CABESP  seja  precedida  de  discussão  com  o  sindicato.  Ora,
reestruturação é diferente de readequação de Rede Credenciada. Isto é ato normal
de gestão de qualquer plano de saúde, mormente quando não há sequer a indicação
que a mudança irá prejudicar a prestação dos serviços de saúde, como estão sendo
prestados. Não existe previsão sobre a necessidade de constituição de grupo de
trabalho para tratar dos serviços prestados pela CABESP ou sobre a proposição de
readequação da rede de assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e
dos planos de saúde geridos pela entidade.

Destaco que considero normal, no âmbito da saúde suplementar, que entidades e
operadoras de planos de saúde suplementar realizem alterações em suas redes de
prestação,  seja  credenciando  de  novos  prestadores  de  serviços,  seja
descredenciamento outros, ou seja gerindo a rede de atendimento.

Na área de atuação do sindicato temos a existência de três beneficiários,  todos
atendidos pela UNIMED e que vão persistir nesta situação. Não há evidências de
alteração da prestação dos serviços e muito menos, da diminuição na qualidade da
prestação  dos  serviços  de  saúde.  O  sindicato  não  cuidou  de  produzir  qualquer
evidência neste sentido

A  rigor,  está  comprovado  pelos  documentos  que  o  estudo  da  COMPASS  está
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voltado para a cidade de São Paulo/SP, mantendo incólume a forma como ocorre a
prestação do serviço no Amapá e incorporando unidade de elevada qualidade de
atendimento com a inclusão, por exemplo, do Hospital Albert Einstein na área de
ortopedia, do AC Camargo e da Rede D Or em oncologia e do Hospital Oswaldo
Cruz em cardiologia e neurologia (ver id nº aadfe5f).

Desta feita, dou provimento ao recurso para julgar improcedente, por falta de provas,
os pedidos da inicial.

Custas pelo autor, invertendo o ônus da sucumbência, ficando isento."

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

O  reclamado  postula  o  indeferimento  da  gratuidade  de  justiça  ao

sindicato,  sob  a  alegação de que o  autor  é  pessoa jurídica  e  não comprovou a  insuficiência

financeira para arcar com as despesas processuais.

Rejeito,  conforme  artigo  18  da  Lei  nº  7.347/1985,  regramento

específico para a ação civil pública, que isenta o sindicato autor de despesas processuais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Não há honorários ante ao benefício da Justiça Gratuita.

Conclusão do recurso

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso;  rejeito  as  preliminares  de

incompetência material, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, nulidade do processo por

cerceamento de defesa,  nulidade da sentença por  julgamento "extra petita"  e de limitação da

eficácia territorial da coisa julgada coletiva; no mérito, dou-lhe provimento para julgar improcedente

a ação, conforme os fundamentos.

Acórdão
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ACORDAM OS DESEMBARGADORES DA PRIMEIRA TURMA DO

TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  OITAVA  REGIÃO,  À  UNANIMIDADE,  EM

CONHECER  DO  RECURSO;  SEM  DIVERGÊNCIA,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  DE

INCOMPETÊNCIA MATERIAL,  ILEGITIMIDADE PASSIVA,  FALTA DE INTERESSE DE AGIR,

NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA

POR JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E DE LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA TERRITORIAL DA

COISA  JULGADA  COLETIVA;  NO  MÉRITO,  POR  MAIORIA  DE  VOTOS  VENCIDA  A

RELATORA, DAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

CONFORME OS FUNDAMENTOS. PROLATARÁ O ACÓRDÃO O DESEMBARGADOR SÉRGIO

ROCHA

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Turma  do  Tribunal  Regional  do

Trabalho da Oitava Região. Belém, 25 de março de 2021.

Relator
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