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Ofício P 94/2020     São Paulo, 20 de novembro de 2020 
 
Ao 
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO CEARÁ 
Rua Pereira Filgueiras, n. 2020, salas 907/908 – Aldeota 
CEP 60160-150 -Fortaleza – CE 
 

Assunto: CAMED – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE 

DO BRASIL 

Prezada Diretoria, 

 

Vimos pela presente, na qualidade de legítima representante das instituições de 

autogestão em saúde do Brasil, com assento na Câmara de Saúde Suplementar, com fulcro 

no art. 13, V, “a”, da Lei n. 9.961, de 2000, manifestar nosso repúdio a abusiva campanha 

publicitária, de cunho difamatório, através de diversos meios de comunicação, que estão 

realizando contra a nossa filiada mencionada epígrafe, através de seu sítio eletrônico, rede 

sociais, jornais, rádio, outdoor e mídias digitais, supostamente visando ao reajuste dos 

honorários médicos. 

 

Esclareça-se que as operadoras de planos privados de assistência à saúde, inclusive, as 

autogestões, exercem atividades de relevância pública e estão sujeitas a regulação, 

fiscalização e controle do poder público, exercido, principalmente, pela Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS. 

 

Os contratos de credenciamento são firmados, em sua maioria, com pessoas jurídicas, com 

estrita observância das normas previstas nas Resoluções Normativas – RNs. 363 e 364, de 

2014, do citado órgão regulador, inclusive com referência a definição das cláusulas de 

reajuste, garantida a livre concorrência, até mesmo em face do disposto na Lei n. 13.874, 

de 2019. 

 

http://www.ciefas.org.br/
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Portanto, causa-nos manifesta estranheza a conduta abusiva deste sindicato, que não tem 

poderes para intervir nas relações jurídico-privadas que são estabelecidas pela CAMED com 

a sua rede de prestadores de serviços médicos. 

 

 Cumpre esclarecer que a UNIDAS, por força do disposto na Lei n. 12.529, de 2011, e de 

diversas decisões proferidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, 

não tem poderes para realizar negociação de condições contratuais em nome de suas 

filiadas, sendo que eventual revisão dos contratos pactuados somente pode ser realizada 

através das próprias partes pactuantes, e nem mesmo o  SINDMDCE tem poderes para 

proceder qualquer negociação conjunta ou exercer a citada campanha abusiva, sob pena 

de séria infração ao disposto na lei supramencionada e eventual instauração de processo 

administrativo perante o CADE, por eventual indício da prática de cartel. Aludida forma de 

pressão que está sendo realizada poderá ser caracterizada como verdadeiro abuso de 

posição dominante, sem prejuízo da possível caracterização de outras infrações à luz da 

legislação pátria. 

 

Recomendamos que eventuais pleitos dos médicos que mantém contratos com a CAMED 

sejam encaminhados diretamente para a citada operadora, iniciando eventual processo de 

negociação, com a observância dos contratos pactuados. 

 

Aguardando, portanto, que V. Sas. se abstenham de praticar aludida campanha de cunho 

difamatório e abusivo, sob as penas da lei, reiteramos os nossos protestos de elevada 

estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

 

    Anderson Mendes                Cleudes Cerqueira de Freitas 
             Presidente                                                Vice-presidente  
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