
 

 

PRES 046/20 
São Paulo, 25 de março de 2020. 

 
 
Ao Senhor  
Dr. LUCIANO BENETTI TIMM 
Secretário Nacional do Consumidor (Senacon) 
Ministério da Justiça e Segurança Pública 
Brasília (DF) 
 
 
Assunto: Cumprimento de prazo para resposta aos pedidos de informações sobre a CONVID-19 
 
 
Senhor Secretário, 
 
 
Ao cumprimentá-lo, gostaríamos de parabenizar as instituições integrantes do Sistema de Justiça 
Brasileiro pela inserção responsável e diligente no enfrentamento da pandemia CONVID-19, que 
surpreende e impacta países de todo o mundo em todos os âmbitos, sobretudo o mais delicado e 
essencial para a garantia de nossas sociedades: a Saúde. 
 
A Unimed do Brasil, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, como representação máxima 
do Sistema Cooperativo Unimed – o qual representa expressiva plataforma assistencial no âmbito 
da saúde suplementar de nosso país* -, instituiu um Comitê de especialistas para elaboração de 
ações de enfrentamento dos graves desafios resultantes do CONVID-19.  
 
Todas as iniciativas têm sido implementadas rigorosamente dentro das diretrizes e protocolos 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e demais instituições governamentais e privadas com 
reconhecida competência técnica em suas respectivas áreas. 
 
Nesse contexto, gostaríamos de apresentar a seguintes considerações às instituições de controle do 
Poder Judiciário. 
 
O Sistema Unimed, aliado às demais entidades do setor de saúde suplementar - e considerando 
que todas as instâncias de nossas 354 cooperativas médicas estão integralmente voltadas a 
atender a todas as necessidades e demandas provenientes desta crise -, solicita que os inúmeros 
e legítimos pedidos de esclarecimentos às operadoras e hospitais por parte de órgãos 
governamentais e integrantes do Sistema Brasileiro de Justiça possam ser respondidos 
opportuno tempore, sem que isso caracterize desobediência civil caso eventualmente os prazos 
inicialmente fixados não sejam cumpridos. 
 
Temos recebidos diversos pedidos de informações por parte dos governos estaduais e federal, de 
Ministérios Públicos Estaduais, Advocacia-Geral da União, autarquias de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procons) e demais órgãos de apoio à Justiça. São inúmeros e permanentes – chegam 
em nossas cooperativas e rede assistencial cotidianamente.  
 
Entendemos que tais solicitações são essenciais não apenas como transparência acerca das 
providências adotadas e do atendimento prestado à sociedade, como também como informação 



 

 

estratégica para que consigamos evoluir de forma coordenada em nosso árduo trabalho, auxiliando 
na formulação de políticas por parte do Governo Federal. 
 
No entanto, é preciso considerar que todos os profissionais de saúde de nossas redes estão voltados 
integralmente para o atendimento dos pacientes confirmados ou sob suspeita de contágio do COVID-
19 – demanda em permanente crescimento.  
 
Além disso, estamos trabalhando para garantir o atendimento irrestrito aos demais usuários, em 
um quadro de baixa crescente de profissionais - integrantes do grupo de risco, sob suspeita de 
infecção e em trabalho remoto (situação à qual as instituições também estão despendendo esforços 
adicionais para se adaptar sem impacto nas rotinas administrativas essenciais ao andamento das 
unidades assistenciais).  
 
A edição da Medida Provisória (MP) nº 928/2020, que trata de pedidos feitos à administração pública 
baseados na Lei de Acesso à Informação (LAI), reconhece tal necessidade, permitindo adequação 
temporária. 
 
De acordo com a Medida, enquanto durar a pandemia e o enfrentamento da emergência de saúde 
pública, ficam suspensos os prazos de resposta para os pedidos de informação apresentados a órgãos 
públicos cujos servidores estejam em regime de teletrabalho, em quarentena e que dependam de 
acesso presencial para resposta ou que dependam de agentes ou setores que estejam diretamente 
envolvidos no combate à covid-19.  
 
Embora integrantes do setor privado, enquadramo-nos em todas essas características, com o 
agravante de que, como entidades de saúde, estamos no foco da crise. 
 
Certos de sua compreensão, reafirmamos o irrestrito compromisso e vocação do Sistema Unimed 
em trabalhar pelo Brasil, em benefício de nossa sociedade. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Orestes Barroso Pullin 
Presidente  
Unimed do Brasil 
  
 
* Sistema Unimed 
Presente em 84% do território nacional 
344 Cooperativas, com 259 Operadoras de Planos de Saúde  
1 Seguradora Nacional 
116.240 Médicos 
105.486 Colaboradores 
17,1 milhões de Clientes 
120 Hospitais Próprios com 9.760 Leitos 
2.419 Hospitais Contratados com 111.964 Leitos  

 
 


