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Interessado: ROBERTO DOS SANTOS SOUZA 

Assunto: Solicita manutenção do atendimento da rede credenciada 

da Unimed-NNe para o beneficiário titular 

RELATÓRIO 

A Sra. Diretora da SECBE em substituição, Estela 

Maria Barbosa da Cruz, assim resumiu a pretensão do servidor: 

"Tratam os presentes autos de recurso formulado pelo 

beneficiário titular ROBERTO DOS SANTOS SOUZA, lotado na Seção 

Judiciária da Bahia, para manutenção de utilização da rede 

credenciada da Unimed-NNe, em vista da decisão do Conselho 

Deliberativo do Pro-Social pela suspensão dessa rede credenciada nas 

capitais , a partir de 1°/9 / 2017 (4140768). 

Em seu requerimento (4399549), o beneficiário 

esclarece que, embora lotado na Central de Mandados - CEMAN, em 

Salvador, cumpre mandados regularmente na região metropolitana 

onde reside (Dias d'Ávila, Camaçari e proximidades), necessitando de 

atendimento junto a prestadores de serviços não conveniados ao Pro

Social ou Saúde Caixa. 

Alega, ainda, com base em laudos médicos (4399791 

e 4418768) que seu quadro clínico atual demanda acompanhamento de 

especialista em ortopedia, conveniado exclusivamente à Unimed-NNe" . 



VOTO 

Assim dispõe o art. 65 do Regulamento Geral do Pro Social: 

''Art. 65. O Pro-Social é administrado na modalidade de 

autogestão, por unidade especifica do Tribunal, denominada 

Secretaria de Bem-Estar Social- SECBE, a quem compete: 

(..) 

li - a prática de atos de gestão necessários à execução dos 

planos e programas instituídos pelo Pro-Social, com estrita 

observância das normas pertinentes e respeitadas as 

competências do Conselho Deliberativo do Pro-Social. " 

No exercício de sua competência, e com o objetivo de preservar a 

capacidade financeira e , em consequência, a qualidade dos serviços 

prestados pelo Programa, decidiu o Conselho Deliberativo do Pro Social, 

no PAe n° 4047567, suspender o uso da rede credenciada da UNIMED 

nas capitais. 

Até o momento, a suspensão do uso da rede da UNIMED ocorreu 

em duas capitais: Brasília, a partir de 01.07.2017: Salvador, a partir de 

01 de 09.2017. 

As razões de tal medida são de amplo conhecimento, não sendo 

este o momento e o local para rediscuti-las . No entanto, o certo é que a 

suspensão da utilização da rede credenciada da UNIMED acabou 

gerando problemas para beneficiários titulares e dependentes que já se 

utilizavam dos serviços suspensos. 



Sabiamente, a Circular PRESI 76, ao comumcar a decisão do 

Conselho Deliberativo do Pro-Social, deixou expresso que "eventual 

tratamento de forma continuada, que já se encontra em andamento pela 

rede Unimed, será mantido, após a data fiXada, na eventual 

impossibilidade de sua migração para a rede própria ou para o Saúde 

Caixa". 

No caso específico , a médica perita da Seção Judiciária de 

Salvador atestou: 

"Segundo informações presentes em relatório e exames 

complementares do servidor Cleiton Grabner Schovider, o 

mesmo é portador de espondilose cervical 

espondiloartrose, protrusão discal C3-C4, neuropatia 

motora axonal de fibulares profundos e síndrome do túnel 

do carpa em punho esquerdo. Patologias crõnicas que 

exigem tratamento contínuo e consultas com especialista 

(ortopedista). O tratamento é individualizado e depende da 

sintomatologia de cada paciente, não é possível prever as 

agudizações do quadro álgico". 

Dessa forma, a pretensão do Requerente encontra respaldo em 

decisão do próprio Conselho Deliberativo do Pro-Social, razão pela qual 

defiro o pedido, atento às peculiaridades do caso e em caráter 

excepcional , para que o beneficiário possa continuar utilizando a rede 

credenciada da Unimed , n a forma requerida. 
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