
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO      
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“Evangelho de João – Capítulo nº 05 

1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 

2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, 

chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. 

3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressicados, 

esperando o movimento da água. 

4. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água; e o 

primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade 

que tivesse. 

(sic) ESTOU ESPERANDO O MOVIMENTO DAS ÁGUAS ...”  

 

(Reclamação feita ao Ministério Público pelo conveniado do IAMSPE, 

Bartholomeu Moratelli Jr., em 12.09.2016)  

 

 

 

 



 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃOPAULO,       

por meio da Promotora de Justiça da Promotoria de Direitos Humanos -            

Área da Saúde Pública, ao final assinada, com fundamento no que dispõem            

o art. 129, inciso II e III, da Constituição Federal; arts. 1º, inciso II e IV, e               

5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº               

8.625/93 (LONMP); art. 103, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº           

734/93 (LOEMP); artigo 1º,inciso III, artigo 5 º , “caput”, e inciso XXXII,             

artigo 6º , artigo 37 , “caput”, e artigo 170, todos da Constituição Federal;              

art.1º, art. 2º, “caput”, art. 3º, art. 4º, incisos I e III, art. 6º, incisos I e II                  

(in fine), V e VIII, art. 39, “caput”, e seus incisos II, V e IX e XII, e art.                  

51, “caput”, e seus incisos IV, IX, XIII, XV, seu § 1º, incisos I, II e III, art.                

81, parágrafo único, incisos I a III e art. 82, inciso I, todos da Lei nº                

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); e arts. 2º, 3º, “caput”             

e parágrafo único, ambos do Estatuto do Idoso, vem, à presença de Vossa             

Excelência, ajuizar 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

COM PEDIDO  DE TUTELA ANTECIPADA, 

 

 



 

 

 

em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO        

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE, pessoa jurídica de      

direito público (entidade autárquica estadual  criada  pelo Decreto-lei nº       

257 de 29 de maio de 1970 e regulamentada pelo Decreto nº 52.474 de 25               

de junho de 1970), inscrito no CNPJ sob nº 60.747.318/0001-62,          

representado na Capital do Estado pelo Superintendente Sr. Latif Abrão          

Junior , pelos fatos e fundamentos jurídicos que seguem. 1

 

 

 

 

1. DOS FATOS 

 

1. A. BREVE RELATO DO INQUÉRITO CIVIL: 

 

A Promotoria de Justiça de Saúde da Capital há muito vem           

recebendo reclamações de servidores públicos estaduais quanto à        

impossibilidade de efetuar agendamento de exames e consultas (iniciais e          

1 Avenida Ibirapuera, nº 981, 7º andar, São Paulo - Capital 
 

 



 

de retorno), por telefone, pessoalmente, ou pelo sistema online , no Hospital           

do Servidor Público Estadual (HSPE). 

 

O Hospital do Servidor Público Estadual é administrado pelo         

IAMSPE, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual,         

autarquia estadual criada pelo Decreto-lei nº 257/70 e regulamentado pelo          

Decreto nº 52.474/70, o qual “tem por finalidade precípua prestar          

assistência médica e hospitalar, de elevado padrão, aos seus contribuintes,          

servidores públicos estaduais, seus beneficiários e agregados” (artigo 2º,         

do Decreto-lei nº 257/70), atendendo a uma grande população de idosos,           

que no HSPE atinge o percentual de 70 % dos pacientes atendidos (doc.             

81).  

 

Importante anotar que a Autarquia presta os serviços médicos         

para os quais foi criada no Hospital do Servidor Público Estadual e na rede              

por ela credenciada, sendo que a relação contratual entre os servidores           

públicos e o IAMSPE tem início, automaticamente, com o ingresso no           

serviço público, sem manifestação de vontade por parte do servidor quanto           

à contratação de um plano de assistência médica. 

 

 

 



 

Assim, uma vez ingresso no serviço público estadual, o servidor          

público, consumidor de um serviço de saúde, automaticamente, passa a          

sofrer um desconto mensal de 2% em sua folha de pagamento, valor            

destinado ao custeio destes serviços médicos prestados pelo IAMSPE.         

Nesse ponto, observe-se que o custeio se dá na proporção de 80% pelos             

servidores e 20% pelo Tesouro Estadual, alcançando orçamento anual         

aproximado de um bilhão de reais (doc. 81).  

 

Traçado este breve panorama, registre-se que, no mês de         

novembro de 2014, constatando o crescente número de reclamações e que           

as mesmas revelavam ofensa aos direitos dos associados em âmbito          

coletivo, instauramos o Inquérito Civil de número 037/2014 (doc. 01) para           

averiguar a regularidade / eficiência do serviço de agendamento de          

consultas.  

 

As reclamações noticiam , em síntese, que o agendamento de         2

consultas/exames no Hospital do Servidor obriga os usuários a efetuarem          

sucessivas tentativas nos sistemas de agendamento (online , por telefone e          

pessoalmente), por semanas e, no geral, sem sucesso. Mais, que os           

2 Todas as Reclamações estão anexadas a esta exordial. A título de exemplificação, transcreveremos              

apenas algumas delas;  
 

 

 



 

usuários, informalmente, são avisados que as consultas/exames são        

disponibilizadas às 7h horas da manhã, diariamente, dependendo do         

“ocaso” chegar à frente de outro usuário e obter ou não o agendamento             

(docs. 02/77). 

 

Nesse sentido, a título de exemplo, transcrevemos algumas das         

reclamações recebidas: 

 

Dependente de conveniado Jupiara Oshida dos Santos (data        

da reclamação: 28/10/2014): 

“(sic) Estou utilizando este canal, pois já tentei em todos outros           

que podia, meu marido é funcionário público e utilizamos o IAMSPE,           

minha filha de 12 anos tem um zumbido constante no ouvido e necessita             

fazer urgente um exame de audiometria, mas o IAMSPE não disponibiliza           

vaga, já encaminhei e-mails até para a ouvidoria do IAMSPE, mas esta            

ouvidoria não existe, pois ninguém retorna. Peço ajuda aos senhores, o nº            

do registro de manifestação no IAMSPE 628956. Aguardo um retorno,          

obrigada”  (doc. 02). 

 

Conveniada Amanda Alves D’Arienzo (data da reclamação:       

08/04/2015):  

 

 



 

“(sic) Eu, Amanda Alves D’Arienzo, (...) tento todos os dias, há           

semanas, marcar consulta em ortopedia e endocrinologia no HSPE, mas          

nunca há vagas disponíveis. Já entrei em contato na central de           

atendimento, também, que me informou que não havia agenda aberta.          

Questionei, então, como poderia saber quando abriria a agenda, para          

ligar o quanto antes, no dia da abertura, mas não souberam me informar e              

fui orientada a ‘continuar ligando’. Não sei o que fazer, porque           

simplesmente nunca consigo marcar a consulta.”  (doc. 06).  

 

A Promotoria de Saúde, então, passou a encaminhar as         

reclamações dos conveniados à Superintendência do IAMSPE, tendo        

passado, também, a lhe efetuar questionamentos sobre a        

dinâmica/eficiência dos agendamentos de exames/consultas. 

 

A Superintendência do IAMSPE deu resposta aos casos        

individuais, reconhecendo o direito e efetuando os agendamentos        

necessários (docs. 03/04; 06/10; 12/23 e 73). 

 

Todavia, no âmbito coletivo, a Superintendência da autarquia,        

denotando descaso, insensibilidade e inequívoca ineficiência      

 

 



 

administrativa, optou por negar os fatos, apresentando à Promotoria os          

esclarecimentos a seguir elencados: 

 

● O IAMSPE faz a gestão do fluxo de atendimento e da           

demanda; 

● As reclamações, no geral, são causadas pelo próprio usuário,         

que não aceita a data ofertada para determinado procedimento (doc. 78). 

● A marcação de consultas no ambulatório do HSPE pode ser          

realizada (i) pessoalmente, (ii) na Central de Atendimento, pelo telefone          

5583-7001 , e (iii) pelo sistema online, no site iamspe.sp.gov.br , em até 07              

(sete) dias para consultas básicas, 14 (catorze) dias para especialidades e 28            

(vinte e oito) dias para as chamadas sub e super especialidades (doc. 79); 

● As consultas de retorno são visualizadas no sistema online         

(doc. 80).  

 

Não obstante, houve um crescente número de reclamações de         

conveniados, infirmando as informações e os prazos para agendamento         

externados pela administração do IAMSPE. Diante disso, efetuamos        

reunião com a Superintendência no dia 02 de junho de 2015. Na ocasião, o              

Sr. Superintendente reconheceu a dificuldade no acesso à marcação de          

consultas/exames e informou que, em 60 (sessenta) dias, seria implantada          

 

 



 

uma Central de Atendimento Pessoal apenas para o ambulatório do HSPE,           

a respeito da qual prestaria informações à Promotoria. Ademais, negou          

problemas na Ouvidoria e ventilou dificuldade em disponibilizar a agenda          

pelo absenteísmo nas consultas e exames (doc. 81). 

 

Na sequência, em 31 de julho de 2015, a Superintendência          

informou que a Central de Atendimento Presencial do IAMSPE estava em           

funcionamento no térreo do prédio do Instituto, na Av. Ibirapuera, e que até             

o final de setembro seriam incorporadas ao sistema todas as consultas do            

ambulatório, facilitando agendamentos de consultas iniciais e de retorno         

(doc. 82). 

 

Em setembro de 2015, com cópias de novas reclamações,         

encaminhamos ofício à Superintendência, solicitando     

esclarecimentos/providências, pois o sistema de marcação de consultas,        

fosse pela Central de Atendimento Pessoal, por telefone, ou pela internet,           

continuava inoperante e desrespeitoso para com o usuário, sendo que pela           

internet simplesmente assinalava “nenhuma vaga disponível” , sem       

previsão ou marcação de consulta, frustrando o legítimo direito de          

atendimento dos usuários, tanto na área de saúde, quanto na área do            

 

 



 

consumidor, além de obstar o real conhecimento da demanda não atendida           

(docs. 11 e 8). 

 

Em resposta aos ofícios, a Superintendência informou que o         

sistema de agendamento estava regular, sem nenhum problema, podendo         

ser efetuado em 43 especialidades e 219 subespecialidades na Central de           

Atendimento Telefônico do IAMSPE; pela internet, o agendamento podia         

ser feito em especialidades básicas e sem exigência de encaminhamento,          

com a possibilidade de agendamento pelo usuário também na rede          

credenciada pelo IAMSPE (docs. 84 e 85). 

 

Contudo, tais informações prestadas pelo IAMSPE foram       

integralmente invalidadas pelas reclamações dos conveniados usuários que,        

na ausência de respostas da Ouvidoria da Autarquia, continuaram a          

encaminhar reclamações à Promotoria de Saúde. A propósito: 

 

Ricardo Sérgio Borges dos Santos (data da reclamação:        

14/07/2015): 

“(sic) Venho por meio desta pedir a vossa Excelência o          

Promotor de Justiça, que intervenha junto ao IAMSPE, um exame de           

 

 



 

biópsia que preciso fazer, mas o Servidor Público Estadual quando          

procurado informou que não havia vaga para esse tipo de exame. 

Há alguns meses venho fazendo acompanhamento com o médico         

urologista. Através do médico foi pedido esse exame de biópsia da           

próstata, pois me encontro usando sonda para conseguir urinar, sinto          

dores muito fortes. E, segundo o médico, só depois desse exame que ele             

poderá dar um diagnóstico mais preciso sobre o meu problema.” (doc.           

08). 

 

Claudia Regina Maciel (data da reclamação: 17/08/2015): 

A representante informou que começou a sentir problemas na         

visão e, por esta razão, compareceu a uma clínica conveniada com o            

IAMSPE, tendo constatado que estava com descolamento de retina. Desta          

forma, obteve encaminhamento para o HSPE. Contudo, a representante não          

conseguiu, de nenhuma forma, marcar atendimento no HSPE, motivo pelo          

qual, assustada com o diagnóstico, buscou atendimento particular, mas não          

pode custear o exame (doc. 09). 

 

Beatriz Serafin Pinheiro (data da reclamação: 23/09/2015 e        

05/10/2015):  

 

 



 

“(sic) (...) o pessoal da ouvidoria não consegue entender a          

reclamação. 

Desde o dia 21/09/2015, o Hospital do Servidor Estadual decidiu          

NÃO AGENDAR mais consultas por telefone e internet DA MAIORIA DE           

SUAS ESPECIALIDADES... 

(...) de acordo com as novas práticas do Hospital do Servidor, [o            

paciente] deve MARCAR PRESENCIALMENTE, se dirigir      

PESSOALMENTE ao próprio ambulatório da especialidade para tentar        

uma vaga – ‘tentar’ porque comparecer ao hospital todos os dias do            

primeiro horário não dá garantia de agendamento (as vagas de          

atendimento abrem sem critério padronizado – é sorte!). 

A prática PREJUDICA MUITO idosos, pessoas com mobilidade        

reduzida, e funcionários públicos ativos – que agora devem se dirigir           

PESSOALMENTE ao Hospital, se quiserem ter a EXPECTATIVA de         

atendimento. 

O servidor ativo tem, então, de FALTAR AO TRABALHO p/          

tentar agendar uma consulta. Como justificar essa falta? 

O IAMSPE não dá atestado/comprovante para ‘tentativa de        

agendamento de consulta’. O servidor ativo e seus familiares ficam, então,           

SEM ATENDIMENTO, NEM EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO. Isso       

 

 



 

tudo, apesar do convênio ser obrigatório e descontado mensalmente do          

salário, sem opção do não-desconto. 

Mesmo se existisse esse comprovante de comparecimento, é um         

absurdo um funcionário público ter que faltar (ou chegar atrasado) todos           

os dias por conta de ‘tentativas de agendamento de consulta’ e um            

desperdício de dinheiro público! 

Os SENHORES OUVIDORES, por favor, poderiam recomendar       

ao IAMSPE e à Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo que              

voltassem a atender por telefone/internet aos pacientes que precisam         

agendar essas especialidades citadas acima (e todas as outras que eu não            

lembro) que SEMPRE foram agendados por TELEFONE e INTERNET – e           

só o Hospital do Servidor oferece em SP? Não há atendimento na rede             

credenciada do IAMSPE para maioria dessas especialidades.”  (doc. 11). 

 

Décio Monteiro de Barros, 59 anos (data da reclamação:         

30/09/2015): 

“(sic) (...) eles mudaram o site dizendo que na nova relação de            

marcação de consultas e retornos ficaram apenas as consultas que uso           

mais; tiraram várias especialidades de marcação pela internet de         

consultas e retornos; foram todas tiradas e falaram naquela mudança caso           

não tenha nesta nova relação alguma consulta que você mais usa para            

 

 



 

marcar ligue no Call Center tel 11-55837001 ou vá até a marcação            

presencial Av. Ibirapuera ao lado do ambulatório. 

Porém, depois que tentei marcar os meus retornos dessa nova          

forma, tanto um como o outro é a mesma coisa, é só enrolação, não              

consegui marcar nada e inclusive eles tiraram da relação na verdade as            

que mais uso para que eu não consiga mais marcar por este canal do site. 

(...) E a consulta de proctologia não tem na rede credenciada, só            

no servidor. 

Eu hoje tentei marcar através do Call Center e depois de muito            

esperar a atendente disse não tem vaga e simplesmente falou liga daqui            

uns 15 dias. 

(...) Veja se eu tenho retorno não era preciso tirar da relação de             

marcação anterior pela internet; então isso foi feito de propósito para           

impedir o acesso ao tratamento médico no servidor público estadual; eu           

antes dessa mensagem fiz reclamação na ouvidoria do servidor, mas eles           

nunca responderam (deu pra saber o por quê) e fiz outra em cima dessa              

depois de muito tempo e chamei eles de mentirosos; tudo leva a crer que a               

Diretoria do Servidor é de mau caráter. 

Solicito providencias a respeito dessa injustiça, pois o que foi          

feito foi simplesmente para prejudicar a mim e todos os pacientes do            

 

 



 

hospital, isso não existe, eles devem ter ficado loucos em fazer uma coisa             

que qualquer paciente saberia que foi feito de propósito.”  (doc. 12). 

 

Ante a ineficiente e desrespeitosa prática da gestão adotada pela          

Superintendência do IAMSPE, que respondeu aos ofícios da Promotoria de          

Saúde como se todas as reclamações dos usuários fossem fruto da           

imaginação, no mês de outubro de 2015, expediu-se RECOMENDAÇÃO         

ADMINISTRATIVA ao IAMSPE, na pessoa de seu Superintendente, Sr.         

Latif Abrão Junior, conferindo o prazo de 60 (sessenta) dias, para abertura            

da agenda de exames e consultas, de todas as especialidades, no Hospital            

do Servidor Público Estadual. 

 

Na Recomendação, protocolizada na Superintendência do      

IAMSPE no dia 28/10/ 2015, restou consignado, expressamente, que: 

 

“A estruturação e abertura de Agenda de Marcação de consultas          

e exames, de todas as especialidades, no Hospital do Servidor Público           

Estadual, por telefone e internet, tal qual se dá na rede pública privada de              

Hospitais, não se erige em faculdade da Superintendência, mas sim em           

dever e respeito aos direitos dos associados, tanto na área da saúde como             

enquanto consumidores, que devem ter previsão objetiva da data de          

 

 



 

realização das consultas e exames, independentemente de tardarem mais         

ou menos tempo. 

(...) A não disponibilização do agendamento fere o Princípio da          

eficiência e da Transparência dos Atos de gestão do Hospital (artigo 37,            

da Constituição Federal), impossibilitando o real conhecimento da        

demanda não atendida e também planejamento mais adequado da oferta          

dos serviços disponibilizados...”  (doc. 86). 

 

Em resposta à Recomendação, após reunião efetuada na        

Promotoria de Saúde a pedido da Superintendência (doc. 87), a última           

apresentou novos esclarecimentos, reiterando as possibilidades de       

agendamento por telefone, pela central de atendimento presencial e pela          

internet, além de afirmar que iria alterar o agendamento telefônico,          

oferecendo agendas na rede de atendimento e, quando não houvesse          

disponibilidade de data no HSPE, ao invés de solicitar retorno da ligação            

pelo usuário em 15 dias, a própria central telefônica retornaria, em 60 dias,             

para marcação da consulta, conforme abertura de novas vagas (docs. 88 e            

89). 

 

Todavia, as supostas melhorias que seriam efetuadas pelo        

IAMSPE não saíram do papel, conforme atestam as reclamações dos          

 

 



 

usuários que continuaram chegando à Promotoria de Saúde (docs. 17/77).          

Veja-se, a título de exemplo: 

 

Vania Brusiguello dos Santos (data da reclamação:       

25/02/2016): 

“(sic) Estou com uma grave infecção no olho direito         

(toxoplasmose) e não consigo agendar uma consulta na especialidade de          

oftalmologia (retina) no hospital IAMSPE. 

Diante da gravidade do meu caso, fui obrigada a pagar          

tratamento particular (consultas e exames) em hospital particular. (...) 

Faz mais de 03 meses que estou tentando uma vaga, mas a            

orientação que recebo é de que não há vagas, e que preciso continuar o              

contato quinzenalmente. O médico infectologista do IAMSPE solicitou meu         

encaminhamento com urgência para médico oftalmologista (retina), mas        

mesmo assim não consigo uma vaga.”  (doc. 04).  

 

Marlene Menino dos Santos, 64 anos (data da reclamação:         

29/02/2016): 

A paciente, em tratamento oncológico desde 2014, não consegue         

agendar retorno. Informa realizar contato por telefone, pois não consta a           

opção oncologia no site e, ainda, receber diariamente a resposta de que a             

 

 



 

agenda está fechada. Ademais, narra que, apesar de seu estado de saúde            

frágil, foi quatro vezes à central de atendimento pessoal do HSPE e recebeu             

a informação de que o agendamento não ocorre devido à falta de vagas na              

especialidade (doc. 18).  

 

Edivilson Castaldeli (data da reclamação: 01/03/2016): 

O representante narra que tenta, há mais de trinta dias, marcar           

consulta em ortopedia geral no IAMSPE presencialmente, por telefone e          

também pela ouvidoria, sem sucesso, apenas solicitam que ligue novamente          

após 15 dias (doc. 19).  

 

Mônica Clemente (data da reclamação: 05/04/2016): 

“Ocorre que no momento de marcar o retorno, simplesmente foi          

impossível. Nunca havia disponibilidade na agenda ou a agenda do médico           

não estava aberta. Eu deveria retornar no início de agosto, quando           

terminaria o prazo dos remédios prescritos. Já sem tomar o remédio, as            

dores voltaram e cada vez mais intensas. Foram muitas idas ao hospital,            

na esperança de marcar esse retorno. Um mês e meio depois, consegui            

marcar, porém, quando chego para consulta, havia marcado “grupo de          

aneurisma”. Retornei ao setor de marcação de consultas e reclamei o fato.            

Ouvi o de sempre: “No momento não há vagas, vamos colocá-la na lista de              

 

 



 

espera e assim que surgir a vaga, o hospital entrará em contato.” (...)             

Enquanto isso, as idas e vindas ao pronto socorro foram muitas (...)” .            

(doc. 21).  

 

Sandra Maria Populin –(data da reclamação: 13/05/2016): 

A representante informa ter tentado agendar consulta na        

especialidade de médico vascular por quatro meses, sem sucesso. Relata ter           

sido orientada pela atendente a ligar todos os dias às 7h para tentar realizar              

o agendamento. Por fim, a representante informa que “no site do IAMSPE            

nunca aparece a especialidade ‘vascular’”  (doc. 23).  

 

Claudia de Almeida Gonçalves (data da reclamação:       

19/07/2016): 

A representante encaminhou uma troca de e-mails com a         

ouvidora, para obter informações quanto à marcação do Estudo         

Urodinâmico de sua genitora: 

“Claudia: ‘Há meses procurei a Ouvidoria e me deram esse          

papel (anexo) informando que entrariam em contato, o que até a presente            

data não ocorreu’. 

Ouvidoria IAMSPE: ‘Informamos que este exame somente é        

realizado no HSPE, o agendamento de consultas pode ser feito pelo           

 

 



 

telefone (11) 5583.7001 – Central de Atendimento ou pessoalmente (...).          

Caso não haja vaga disponível no momento que comparecer à Central de            

Atendimento Presencial, o nome do paciente, com encaminhamento        

médico, é registrado para convocação por telefone, assim que a consulta           

for agendada’. 

Claudia: ‘Nós já fizemos isso (Central de Atendimento        

Presencial) e a funcionária informou que deveríamos aguardar. Estamos         

aguardando há meses, por isso estou recorrendo à Ouvidoria’. 

Ouvidoria IAMSPE: ‘Favor aguardar convocação por telefone,       

assim que for agendado’. 

Claudia: ‘Gostaria de saber se há alguma previsão para a          

realização do exame da minha mãe. Compareci no Atendimento         

Preferencial no dia 18 de maio’.”  (doc. 73).  

 

Corroborando o quadro de evidências quanto à inexistência de         

compromisso e boa fé na gestão do fluxo da demanda e do atendimento, a              

Promotoria de Saúde tomou conhecimento de que o IAMSPE terceiriza os           

serviços da Central de Atendimento Telefônica (CAR) e da Central de           

Atendimento Pessoal (CAP) para a empresa Qualicorp. 

 

 

 



 

Referida contratação foi omitida pela Superintendência do       

IAMSPE em todas as suas manifestações perante a Promotoria e, quando           

indagada acerca da existência da contratação e utilidade/eficiência do         

serviço prestado pela Qualicorp, esclareceu que a organização da escala de           

trabalho dos médicos e dos horários das consultas, procedimentos e exames           

é de competência e definição pelos gestores do IAMSPE, sem ingerência da            

contratada Qualicorp, a qual apenas efetua os agendamentos, nos moldes do           

cronograma de atendimento que lhe é encaminhado (doc. 90). 

 

Em oitiva na Promotoria de Justiça, o Diretor Clínico (cargo          

eletivo, cujas principais funções são a garantia de atendimento de qualidade           

e representação dos médicos perante a administração IAMSPE), confirmou         

que há estrangulamento e problemas nos agendamentos das consultas,         

principalmente nas especialidades de ortopedia, ginecologia, cirurgia       

vascular e cirurgia plástica; que o agendamento não é uniforme em todas as             

especialidades, pois cada clínica médica adota um critério, semanal ou          

mensal, exemplificando; que as vagas disponibilizadas em cada uma das          

clínicas são fruto de negociação das mesmas com a diretoria técnica do            

HSPE; que imputa as filas e dificuldades de agendamento ao atual modelo            

assistencial, que delega ao conveniado a eleição da especialidade; que a           

situação poderia ser corrigida com o fortalecimento da porta de entrada,           

 

 



 

isto é, com a contratação de mais médicos clínicos gerais, ginecologistas,           

obstetras, geriatras e pediatras, de modo que o referenciamento às          

especialidades seria mais racional, com número menor de agendamentos         

para as especialidades, às vezes desnecessários (doc. 91). 

 

Por sua vez, o Médico Diretor do Serviço de Ortopedia do HSPE            

esclareceu que o número de consultas e médicos ofertados pela Clínica de            

Ortopedia em cada plantão é do conhecimento do sistema Qualicorp; que           

cada médico pode acessar o sistema Qualicorp e alterar a data de um             

agendamento ou efetuar encaixes que entenda necessários; que o         

agendamento na Ortopedia é fechado a cada 3(três) meses. Indagado como           

resolver a insatisfação do conveniado que acessa a central de atendimento,           

online, pessoal ou por telefone, e não logra agendar a consulta, também            

externou o entendimento de que a porta de entrada mais fortalecida no            

ambulatório geral, com maior número de médicos, seria a solução, pois           

evitaria a perda de uma vaga na área especializada, em prejuízo de            

conveniados de todo o Estado (doc. 92). 

 

Ao seu turno, o Dr. Benedito Tonolli Jacob, que acompanha o           

contrato firmado entre o IAMSPE e a Qualicorp, confirmou que os           

funcionários que trabalham nos serviços operacionalizados pela Qualicorp        

 

 



 

– Central de Atendimento Telefônico (CAR) e Central de Atendimento          

Pessoal (CAP) – apenas fazem consulta das telas de agendamento, que são            

lançadas pelo IAMSPE; que a periodicidade de abertura da agenda é           

variável para cada área especializada e que, assim, os operadores das           

Centrais não têm como indicar a data de possível de disponibilidade de            

agendamento de novas consultas/exames; que os conveniados são        

direcionados para os credenciados do IAMSPE, mas os operadores não têm           

condições de saber da possibilidade de realização ou não dos          

procedimentos (doc. 93). 

 

Por derradeiro, como comprovação de que os encaminhamentos e         

solução dos casos individuais pelo IAMSPE em nada influenciaram a          

política de agendamento de consultas/exames no HSPE, encartamos todas         

as demais reclamações que continuam aportando na Promotoria de Saúde,          

clamando pelo cumprimento da obrigação do Contrato de assistência         

médica pela Autarquia (docs. 24/ 77).  

 

1. B. CONCLUSÃO DOS FATOS: 

 

Pelo exposto, resta claro que o IAMSPE está negando o direito à            

saúde aos servidores públicos conveniados, que precisam e desejam utilizar          

 

 



 

o HSPE, sendo que a Superintendência da autarquia aparenta administrar          

para si mesma, sem necessidade de cumprir o contrato de assistência           

médica firmado com os servidores públicos estaduais. 

 

Afinal, desde o início de 2015, os conveniados ao IAMSPE não           

logram agendar exames e tampouco consultas iniciais ou de retorno, seja           

nas especialidades básicas (ginecologia, pediatria, clínica geral e fisiatria),         

seja nas demais subespecialidades, no HSPE. 

 

Registre-se que a alegação de absenteísmo nas consultas/exames        

não autoriza o IAMSPE a transformar o contrato assumido com o           

conveniado/consumidor do serviço de saúde em mera ficção, na qual          

somente uma das partes, o conveniado, continua contribuindo        

mensalmente, enquanto o prestador do serviço faz de conta que oferece um            

serviço de saúde, que não tem previsão de efetivação. 

 

Nesse ponto, observe-se que referido absenteísmo é presente em         

todos os planos de saúde privados, o que não legitima as operadoras de tais              

planos a não efetuarem agendamento de consultas/exames. 

 

 

 



 

Muito pelo contrário, a Agência Nacional de Saúde, ANS, na          

Resolução nº 259/2011, expressamente estabelece os prazos para        

agendamento e realização de consulta e exames: 

 

Art. 3º, Resolução nº 259/2011. A operadora deverá garantir o          

atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes          

prazos: 

I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral,          

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; 

II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14          

(quatorze) dias úteis; 

III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias          

úteis; 

IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias          

úteis; 

V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis; 

VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez)          

dias úteis; 

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias          

úteis; 

 

 



 

VIII – consulta e procedimentos realizados em       

consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis; 

IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas          

em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis; 

X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime          

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; 

XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21           

(vinte e um) dias úteis; 

XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez)           

dias úteis; 

XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21           

(vinte e um) dias úteis; e 

XIV – urgência e emergência: imediato. 

 

Mais, qualquer plano de saúde privado, após o agendamento de          

exame/consulta, por e-mail ou telefonema ao conveniado, encaminha a         

confirmação do agendamento e eventual preparo, se necessário, à         

realização dos procedimentos.  

 

Registre-se que a alegação da Superintendência de que estaria         

efetuando o agendamento das consultas básicas em 07 dias e das demais            

 

 



 

especialidades em 14 dias (doc. 79), nos moldes da Resolução supracitada,           

é por demais inconvincente, pois, se assim fosse, evidente que não haveria            

tantas reclamações de conveniados e tampouco o ajuizamento desta ação. 

 

Como esclarecido pelos médicos ouvidos pela Promotoria de        

Saúde, o quadro de médicos deficitários na porta de entrada do Hospital            

(consultas básicas em ginecologia, pediatria, clínica geral e fisiatria) enseja          

eleição, pelo próprio conveniado, de consultas em especialidades, que         

talvez não fossem necessárias com a porta de entrada fortalecida. Ademais,           

atualmente, a periodicidade de abertura das agendas para consultas no          

HSPE é variável, consoante o entendimento/interesse de cada área         

especializada, sem controle ou unificação pela Superintendência do        

IAMSPE, em prejuízo do conveniado. Destarte, o problema de         

ineficiência na gestão é incontestável. 

 

As reclamações da negativa de agendamento, tanto nas consultas         

básicas quanto nas especialidades, quando encaminhadas individualmente       

pela Promotoria ao IAMSPE, foram pelo último acolhidas, sem contestação          

dos pleitos dos conveniados, confirmando, assim, o relato dos médicos de           

que a porta de entrada está enfraquecida e de que há problemas de             

agendamento em todas as áreas (docs. 03/4; 6/10; 12/23 e 73) . 

 

 



 

 

Além disso, a prática do IAMSPE de não dar resposta afirmativa           

ou negativa da necessidade de agendamento de exame/consulta pelo         

conveniado no HSPE, obrigando o último a tentar o agendamento,          

simultaneamente, nas três centrais de atendimento, é abusiva e impede que           

o usuário demonstre a negativa do seu direito de assistência médica pela            

autarquia. 

 

Abusiva e desrespeitosa também são as práticas médicas,        

permitidas pela Autarquia do HSPE, de não serem lançadas, nas guias de            

exames, as datas em que os mesmos foram solicitados, bem como do            

conveniado não sair do consultório com prescrição datada da necessidade          

de consulta de retorno. Aqui, mais uma vez, o conveniado não tem como             

provar o período que tarda em obter a realização do exame/consulta,           

dificultando a comprovação da negativa do direito à saúde por largo e            

injustificável período e do descumprimento contratual e, por consequência,         

obstando eventual questionamento judicial da negativa de seu direito de          

assistência médica (docs. 06; 08; 13; 73 e 76). 

 

O que se observa, portanto, é que o atual sistema de agendamento            

do IAMSPE no HSPE, além de ocultar a demanda não atendida e a             

 

 



 

necessidade de planejamento do atendimento da porta de entrada, também          

está provocando acesso indiscriminado ao Pronto Socorro do HSPE, que          

acaba sendo utilizado para consultas rotineiras, em prejuízo da qualidade          

do atendimento e desvirtuação do serviço do atendimento de emergência          

que deve ser prestado pelo Pronto Socorro. E, ao final, tem-se uma            

duplicidade de gastos, pois o conveniado ainda terá que passar em consulta            

normal. 

 

Dando conta desse cenário, seguem as recentes reclamações        

recebidas pela Promotoria: 

 

Mônica Clemente (data da reclamação: 05/04/2016): 

“(sic) (...) consultas e reclamei o fato. Ouvi o de sempre: ‘No            

momento não há vagas, vamos colocá-la na lista de espera e assim que             

surgir a vaga, o hospital entrará em contato’. (...) Enquanto isso, as idas e              

vindas ao pronto socorro foram muitas (...)” . (doc. 21).  

 

Lucimara Fantinelli ( data da reclamação: 29/08/2016): 

“(...) Há mais de dois meses não consigo marcar consulta no           

HSPE, tanto por telefone como por site do iamspe.sp.gov. br ... Informo            

ainda que pela necessidade e muita dor que sinto em meus membros            

 

 



 

superiores, devido a tendinites e bursites, já passei por consulta, por meio            

de emergência, porém não é tirada nenhuma radiografia, nem quaisquer          

tipos de exames. Apenas prescreveram-me uma medicação... Solicito        

instruções no sentido de como devo proceder para ser atendida...” . (doc.           

74).  

 

Acrescente-se que a existência da rede credenciada não exime o          

prestador de serviços, IAMSPE, de adotar regras transparentes na gestão da           

demanda e dos agendamentos de exames e consultas no HSPE. A um,            

porque o conveniado pode preferir aguardar data mais distante e efetuar a            

consulta/exame no HSPE, cujos profissionais são de notória expertise. A          

duas, porque muitas são as especialidades médicas e exames que somente           

estão disponíveis para agendamento no HSPE, isto é, não são oferecidas           

nos credenciados (doc. 94). 

 

Lista de especialidades médicas que estão disponíveis para 

agendamento com atendimento somente no HSPE: 

 

ESPECIALIDADES 

Alergia e Imunologia 

Buco Maxilo 

Cirurgia Geral 

 

 



 

Cirurgia Cardíaca 

Cabeça e Pescoço 

Cirurgia do Aparelho Digestivo/Proctologia 

Cirurgia Pediátrica 

Cirurgia Plástica 

Cirurgia Torácica 

Doenças do Aparelho Respiratório 

Hematologia (com encaminhamento) 

Medicina Física Geral 

Moléstias Infecciosas 

Neurocirurgia 

Nefrologia 

Oncologia Geral 

Ortopedia 

Psiquiatria Adulto 

 

Lista de exames que estão disponíveis para agendamento com 

atendimento somente no HSPE: 

EXAMES 

Audiologia 

Bera 

Biometria 

Cistoscopia 

Colposcopia 

 

 



 

Eletroencefalo manhã 

Emissões oto acústicas 

Estudo Urodinâmico 

Fluxometria 

Fotocoagulação a laser 

Histeroscopia 

Manometria e Phmetria esofágica 

Nasofibrolaringoscopia 

Otoneurológico/ otorrino 

Patch test 

Peniscopia 

Prova de Função Pulmonar 

Tomografia de Coerência Ótica Retina OTC 

Tomografia de Coerência Ótica Glaucoma 

OTC 

Yag Laser – Capsulotomia 

Yag Laser – Iridotomia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, não é preciso ser médico, bastando leitura singela das          

listas de especialidades declinadas nos quadros acima, para concluir que          

grande parte dos exames e consultas especializadas oferecidos somente no          

HSPE são justamente as especialidades necessárias ao público idoso, que          

atinge o percentual de 70% dos pacientes atendidos no HPSE. 

 

 



 

 

Nesse ponto, observe-se que o Hospital do Servidor tem um          

público composto, no geral, de aposentados, de baixa renda, portadores de           

doenças crônicas, com necessidade de consultas médicas mais frequentes,         

cujo direito à saúde e cujos direitos como consumidores estão sendo           

afrontados pelo IAMSPE, que lhes impossibilita/dificulta o agendamento        

de consultas/exames no HSPE. 

 

Assim, da descrição dos fatos restou evidenciado, de forma         

cabal, que a Promotoria de Saúde esgotou as tentativas de composição           

administrativa: reuniões e, inclusive, a Recomendação Administrativa       

foram solenemente ignoradas pela Superintendência do IAMSPE. 

 

Note-se, ainda, que a Recomendação Administrativa, em       

consideração às peculiaridades do serviço prestado pela Autarquia, somente         

recomendou a abertura das agendas de exames/consultas, ou seja, que fosse           

disponibilizada a informação das vagas para consultas e exames de forma           

clara e programada, independentemente da data de agendamento ser mais          

tardia ou não, pois está é a única maneira do IAMSPE obter os dados da               

efetiva demanda reprimida e, assim, adotar práticas administrativas de         

planejamento que garantam o atendimento dos conveniados. 

 

 



 

 

Conveniados esses que têm direito de ao menos saber a data para            

a realização do exame/consulta, aguardando a realização do mesmo na rede           

ou tomando as medidas judiciais cabíveis para ver garantido o seu direito            

de atendimento. 

 

Isto posto, registre-se, por fim, que a descrença e o sentimento de            

desamparo dos conveniados do IAMSPE com a impossibilidade de         

agendamento de consultas/exames no HSPE é sintetizada, com maestria,         

na reclamação de 09/09/2016, do conveniado Bartholomeu Moratelli Jr.,         

da qual extraímos o Capítulo do Evangelho de João lançado no início desta             

petição e que agora transcrevemos na íntegra (doc. 75): 

 

“(sic) Sou usuário do IAMSPE há cerca de 19 anos. Meu número            

de usuário é 067650301. 

Problema: sistema de atendimento de consultas. 

O agendamento de consultas do IAMSPE é baseado na ‘lei do           

mais forte’: 

- Diariamente, as 7h00 vagas são abertas em algumas         

especialidades e disponibilizadas via site, telefone ou marcação pessoal no          

hospital; 

 

 



 

- Os primeiros, mais ágeis, que consegue acessar a web ou           

discarem e serem atendidos, marcam suas consultas; 

- A enorme maioria – os demais – tem que esperar 24h e tentar              

no dia seguinte; 

- Por vezes, fica-se semanas nesta ‘caça de vagas’..... 

Ou seja, meses para agendar um retorno ou consulta, neste          

sistema de loteria. 

Estou pleiteando há semanas um retorno para cardiologia (...) 

Pergunta um, que faço como cidadão: 

Porque não alteram este sistema absurdo de ‘luta por vaga’,          

atendendo e agendando a todos que entram em contato, mesmo que para            

datas distantes? 

Uma ‘agenda permanente’, com datas disponíveis para muitos        

meses, e que vá sendo preenchida toda vez que um usuário deseja marcar             

uma consulta ou retorno. 

Assim, poderíamos até procurar outro atendimento, caso a data         

disponível fosse muito distante. 

Pergunta dois, que faço como paciente cardíaco: 

É possível uma intervenção de V. Sas. junto a clinica acima           

citada, no sentido de que meu retorno seja agendado? 

Me lembro de uma passagem do Evangelho escrito por João: 

 

 



 

João 5 

1. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até            

Jerusalém. 

2. Ali existe um tanque que em cinco entradas e que fica perto do              

Portão das Ovelhas. Em hebraico esse tanque se chama ‘Betezata’. 

3. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes: cegos,         

aleijados e paralíticos. 

4. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando           

um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava              

no tanque depois disso sarava de qualquer doença. 

Estou esperando o ‘movimento das águas’ .” .  

 

2. DO DIREITO 

 

O “movimento das águas” que os conveniados usuários do         

Hospital do Servidor Público Estadual esperam do ordenamento jurídico é          

o cumprimento da Legislação em vigor pelo IAMSPE. 

 

O IAMSPE, pessoa jurídica de direito público, submete-se ao         

regime jurídico de direito público, vinculado aos Princípios constitucionais         

 

 



 

da Administração Pública, explícitos e implícitos, e, ainda, às disposições          

do art. 37 da Constituição Federal . 3

 

A Constituição Federal impõe que a Administração Pública seja a          

protagonista do cumprimento dos Princípios Constitucionais e das Leis que          

os regulamentam, isto é, todo ato do Poder Público que contraste com a             

Lei, que demonstre não atingir a presteza e agilidade na prestação de um             

serviço, bem como que não explicite os efetivos recursos colocados à           

disposição do destinatário, serão considerados inválidos, ineficientes e        

ofensivos aos Princípios da Legalidade, da Eficiência e da Transparência          

Administrativa. Exatamente os Princípios que estão sendo infringidos pelo         

IAMSPE na gestão dos agendamentos de exames / consultas no HSPE. 

 

2. A. DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE       

PELO DESRESPEITO AOS CÓDIGOS DO CONSUMIDOR E DO        

IDOSO 

 

O negócio jurídico firmado entre o IAMSPE e os servidores          

estaduais evidencia relação de consumo, cuja proteção pelo Estado         

3 Artigo 37, caput, da CF: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,                  
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,             
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...] .  

 

 



 

Brasileiro está expressamente prevista nos artigos 5º, inciso XXXII e artigo           

170, da Constituição Federal, como um dos fundamentos de uma ordem           

econômica justa, que deve garantir dignidade de tratamento ao consumidor          

nas relações contratuais. 

 

O Código do Consumidor, regulamentando a Constituição       

Federal, dispõe, de forma cristalina, que consumidor é toda pessoa física ou            

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final,           

mediante remuneração, de um fornecedor que pode ser pessoa física ou           

jurídica que desenvolve prestação de serviços (artigos 1º, 2º, “caput”, e 3º,            

da Lei 8.078, de 11/09/90). 

 

A Legislação Pátria reconhece o consumidor como vulnerável e         

reza que a Política Nacional de consumo deve ser pautada pelos princípios            

da boa fé, da transparência, do equilíbrio e da harmonia entre os            

contratantes, viabilizando que as necessidades do consumidor, reconhecido        

como hipossuficiente, sejam protegidas e atendidas, respeitando-se sua        

dignidade e saúde (artigo 4º, “caput”, incisos I e III, da Lei da Lei 8.078,               

de 11/09/90). 

 

 

 



 

E essa proteção do consumidor se dá com a previsão expressa de            

direitos básicos contra práticas abusivas no fornecimento de serviços,         

vedando ao fornecedor desses mesmos serviços deixar de estipular prazo          

para o cumprimento de sua obrigação (artigo 6º, inciso I, c.c. artigo 39,             

inciso II e XII, ambos do Código do Consumidor). 

 

Assim, das disposições constitucionais e do Código do        

Consumidor resta claro que o servidor público estadual conveniado,         

mediante a contribuição que lhe é descontada mensalmente dos         

vencimentos, tem uma relação de consumo com o fornecedor IAMSPE, que           

deve lhe prestar o serviço de assistência de saúde para o qual é remunerado. 

 

O conveniado IAMSPE, registre-se, é o destinatário final não da          

prestação de um serviço qualquer, mas sim de assistência de saúde, direito            

fundamental, que tem relação direta com a manutenção de um bem maior            

que é o próprio Direito à Vida (artigo 5º, “caput” e artigo 6º, da CF),               

revestindo-se, pois, a relação contratual entre o IAMSPE e os conveniados           

de importância ainda maior. 

 

Todavia, do cotejamento dos fatos e da legislação ora em          

comento não pairam dúvidas de que o IAMSPE, no sistema de           

 

 



 

agendamento/exames no HSPE, não está agindo com boa-fé, de modo a           

desequilibrar a relação contratual, na qual o conveniado paga pelo serviço           

sem ter ciência de quando o mesmo será prestado. Destarte, a prática            

contratual abusiva do IAMSPE no fornecimento do serviço de saúde é           

inequívoca. 

 

Nessa esteira, constatou-se que a Superintendência vem impondo        

tratamento humilhante e desrespeitoso aos conveniados IAMSPE que        

precisam e utilizam o HSPE, além de também infringir as disposições do            

Código do Idoso, pois 70 % da população do HSPE  é composta de idosos. 

 

Idosos conveniados e aposentados, no geral de baixa renda, não          

recebem resposta dos sistemas online, telefônico ou presencial para suas          

necessidades de agendamento de exames/consultas, mesmo para os        

exames/consultas somente disponibilizados no HSPE. Tal prática da        

Superintendência afronta a preferência de atendimento ao idoso, bem como          

ofende a sua dignidade de ser humano que apresenta condições de saúde            

mais frágeis e debilitadas (artigo 3º, “caput” e parágrafo único do Estatuto            

do Idoso). 

 

 

 



 

Se a prática abusiva de obstar a ciência do conveniado quanto à            

data futura para realização de exames/consultas é inadmissível aos         

prestadores de serviço de saúde privada, cujos prazos para consultas,          

exames e cirurgias estão disciplinados na Resolução nº 259/2011, da ANS,           

evidente e com maior gravidade constatar-se que pessoa jurídica da          

Administração Indireta do Poder Público Estadual omite-se quanto ao         

cumprimento das disposições dos Códigos do Consumidor, do Idoso e dos           

Princípios que regem a Administração Pública. 

 

2. B. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E        

DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

Ao negar, mesmo perante inúmeras reclamações de conveniados,        

a ineficácia dos três recursos que suspostamente seriam os canais para           

agendamento de exames/consultas no HSPE (agendamento online, central        

de atendimento presencial e central de atendimento telefônica), a         

Superintendência do IAMSPE denota cabal ineficiência administrativa e        

inaptidão para dar respostas de boa-fé ao conveniado. 

 

A ineficiência administrativa também está configurada na       

contratação da Qualicorp para operacionalizar duas das centrais de         

 

 



 

atendimento, a telefônica e a presencial, sem efetividade e melhoria dos           

agendamentos para o conveniado, mas com dispêndio de recursos         

significativos oriundos das contribuições dos servidores públicos estaduais        

(doc. 95). 

 

Por derradeiro, evidente que a não abertura dos agendamentos de          

exames/consultas no HSPE afronta o Princípio da Transparência        

Administrativa, pois oculta a efetiva demanda não atendida e represada,          

obstando que o conveniado (responsável por 80 % da arrecadação) analise           

a efetividade da gestão e tenha previsão objetiva do atendimento de sua            

necessidade em saúde, bem como que a Superintendência do IAMSPE          

efetue o planejamento necessário à prestação eficiente e digna do serviço           

de assistência médica que motivou e justifica a existência da Autarquia. 

 

Consigne-se que a ausência total de transparência no        

agendamento de exames e consultas no HSPE constitui-se em tamanha          

abusividade que obsta ao conveniado/consumidor, inclusive,      

responsabilizar o fornecedor IAMSPE pela recusa da oferta do serviço de           

saúde (artigo 35, do Código de Consumidor), pois não há prova do não             

agendamento, de necessidade de consultas de retorno ou data nas guias de            

requisição de exames. 

 

 



 

 

3. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE       

NATUREZA ANTECIPADA 

 

O fumus boni iuris traduz-se na violação dos Princípios da          

Administração Pública (legalidade, eficiência e transparência      

administrativa), da boa-fé, da harmonia e do equilíbrio entre os          

contratantes, do direito à saúde e à dignidade, bem como das disposições            

mencionadas dos Códigos do Consumidor e do Idoso, como acima          

demonstramos. 

 

O descumprimento contratual do IAMSPE que nega a prestação          

do serviço de saúde no HSPE e a sua omissão em dar resposta à              

necessidade de abrir os agendamentos de exames/consultas (iniciais e de          

retorno) no HSPE, inclusive exames/consultas somente disponibilizados       

pelo IAMSPE no referido Hospital, coloca em risco a saúde e a vida dos              

conveniados, que continuam a contribuir financeiramente para a receita da          

Autarquia. 

 

Por sua vez, o periculum in mora que justifica a concessão do            

provimento liminar é incontestável, pois os conveniados que precisam e          

 

 



 

desejam efetuar consulta e exames no HSPE, inclusive pacientes em          

tratamento de oncologia, outros com fraturas sérias, outros com exames          

pendentes, com a demora nos agendamentos correm risco de saúde e de            

vida.  

 

Ademais, tais conveniados têm o direito de saber quando serão          

consultados e, caso insatisfeitos, com fundamento na recusa/demora de         

atendimento, têm o direito de procurarem outros serviços ou de          

promoverem um questionamento judicial. Assim, não é admissível que lhes          

seja negado direito de assistência médica, sem prova de tal negativa. 

 

Ante o exposto, nos termos do artigo 300, do CPC/15, requer-se           

seja concedida Tutela de Urgência Antecipada, determinando-se ao        

IAMSPE, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária a ser              

fixada por V. Exa: 

 

a) A abertura das datas de agendamento para todas as          

consultas/exames disponibilizados no HSPE, em todas as especialidades e         

subespecialidades, nos três canais utilizados para tanto, online, central         

telefônica e central presencial, comprovando-se o cumprimento desta        

 

 



 

determinação com cópia de extratos dos agendamentos oriundos do próprio          

sistema; 

 

b) Que as datas dos agendamentos sejam confirmadas por email,          

telefone, ou SMS aos conveniados (atualizando-se os endereços nas datas          

do agendamento) nos mesmos moldes efetuados pelos planos de assistência          

médica privados;  

 

c) Que o prazo para agendamento das consultas de retorno passe           

a constar em prescrições por escrito dos próprios médicos do HSPE,           

entregues aos conveniados, comprovando a Superintendência ao Juízo o         

cumprimento desta determinação pela juntada aos autos de normatização         

interna, com ciência das áreas médicas; 

 

d) Que as guias para realização de exames sejam datadas pelo           

médico do HSPE que as prescreveu, para que os conveniados tenham prova            

de quando os exames foram solicitados, mediante comprovação nos autos          

do cumprimento desta determinação, nos mesmos moldes do item “c”. 

 

4. DO PEDIDO FINAL 

 

 

 



 

Diante do exposto, requer-se: 

 

(i) A citação do IAMSPE, na pessoa de seu Superintendente, na           

Av. Ibirapuera, para, querendo, contestar no prazo legal a presente ação,           

sob pena de suportar os efeitos da revelia (art. 344 do CPC/15); 

 

(ii) Ao final, condenação do réu e convolação em definitiva da           

tutela antecipada, para o fim de determinar ao IAMSPE: 

 

a) A abertura das datas de agendamento para todas as consultas /            

exames disponibilizados no HSPE, em todas as especialidades e         

subespecialidades, nos três canais utilizados para tanto, online, central         

telefônica e central presencial, comprovando-se o cumprimento desta        

determinação com cópia de extratos dos agendamentos oriundos do próprio          

sistema; 

 

b) Que as datas dos agendamentos sejam confirmadas por email,          

telefone, ou SMS aos conveniados (atualizando-se os endereços nas datas          

do agendamento) nos mesmos moldes efetuados pelos planos de assistência          

médica privados;  

 

 

 



 

c) Que o prazo para agendamento das consultas de retorno passe           

a constar em prescrições por escrito dos próprios médicos do HSPE,           

entregues aos conveniados, comprovando a Superintendência ao Juízo o         

cumprimento desta determinação, pela juntada aos autos de normatização         

interna, com ciência das áreas médicas; 

 

d) Que as guias para realização de exames sejam datadas pelo           

médico do HSPE que as prescreveu, para que os conveniados tenham prova            

de quando os exames foram solicitados, mediante comprovação nos autos          

do cumprimento desta determinação, nos mesmos moldes do item “c”. 

 

Requer-se, ainda: 

 

(iv) Que as intimações do Ministério Público sejam realizadas         

pessoalmente, na forma da lei; 

 

(v) Comprovar o alegado pela produção de todo o gênero de           

provas admitidas em Direito, sem exceção, e, em especial, oitiva de           

testemunhas que serão oportunamente arroladas, juntada de novos        

documentos, realização de perícias e inspeções judiciais; bem ainda pelo          

benefício do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor            

 

 



 

(inversão do ônus da prova, em favor dos consumidores substituídos pelo           

autor), tendo-se em vista que são verossímeis as alegações aqui aduzidas,           

assim como os consumidores afetados por parte dessa prática possuem          

hipossuficiência técnica e econômica; 

 

(vi) Dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros         

encargos, desde logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos             

fiscais. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 24 de outubro de 2016. 

 

                Dora Martin Strilicherk 

                Promotora de Justiça 

 

 

 


