
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA  VARA FEDERAL DE PORTO ALEGRE

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da

República signatária, com fulcro no arts.  127,  caput,  e 129, II  e III,  da Constituição

Federal; arts. 6º, VII, “a” e “d”, e 39, II, da Lei Complementar 75/93; arts. 1º, IV, e 5º, I,

da Lei 7.347/85, vem respeitosamente perante Vossa Excelência ajuizar a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

contra o  CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL - CREMERS, sediado na Av. Princesa Isabel nº 921, nesta

Capital, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

I – OBJETO DA DEMANDA

A  presente  Ação  Civil  Pública  busca  ver  afastada,  pelo

reconhecimento de sua nulidade, a Resolução CREMERS nº 01/2014, que, em seu

artigo 1º, outorga aos médicos o direito de atender e internar pacientes privados de

forma particular  ou por  convênio em hospitais  que sejam únicos em suas cidades,

mesmo  que  destinem  100%  de  seus  serviços  ao  Sistema  Único  de  Saúde  e

independentemente de integrarem os respectivos Corpos Clínicos.

II – FATOS QUE ENSEJARAM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO 

O CREMERS publicou, em 21/08/2014, a Resolução nº 01/2014,

anexa,  que  dispõe  sobre  o  direito  dos  médicos  de  atenderem  e  internarem  seus
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pacientes nas cidades em que haja um único hospital, mesmo que esse se destine ao

atendimento exclusivo de pacientes pelo Sistema Único de Saúde.

Assim dispõe a Resolução:

Artigo  Primeiro:  Nas  cidades  em  que  haja  um  único  hospital,

mesmo que esse se  destine ao atendimento de pacientes  pelo Sistema

Único  de  Saúde,  deve  ser  assegurado  aos  médicos,  independente  de

pertencerem  ao  respectivo  Corpo  Clínico,  o  direito  de  atenderem  e

internarem seus pacientes por convênios ou de forma particular.

Artigo segundo:  Caso haja  negativa da direção da instituição de

cumprir o disposto no artigo primeiro, é reconhecido o pleno caráter ético

da conduta dos médicos que se sentirem prejudicados de acionar o Poder

Judiciário com o objetivo de atender e internar seus pacientes através de

convênios  ou  de  forma  particular,  conquanto  tal  medida  objetiva  não

apenas  assegurar  a  autonomia  profissional  e  o  livre  exercício  da

profissão, mas, sobretudo, a saúde dos seus pacientes.

Parágrafo  único.  Considera-se  ética  a  conduta  do  médico  que,

deparando-se com as situações  reguladas  por esta  Resolução,  venha a

orientar  seus  pacientes  ou  familiares  sobre  o direito  constitucional  de

ingressar em Juízo na busca da efetivação do direito à saúde.

Artigo Terceiro: O ajuizamento de Ação Judicial não impede que os

casos  concretos  sejam  noticiados  ao  CREMERS  para  a  devida

apreciação,  no  cumprimento  do  dever  de  fiscalização  das  pessoas

jurídicas de prestação de assistência médica.

Artigo Quarto: O Diretor Técnico é responsável por assegurar os

meios  imprescindíveis  ao  exercício  de  uma  boa  prática  médica  e

condições  adequadas de trabalho ao médico beneficiado,  sob qualquer

forma, por decisão judicial que lhe garanta o direito de atender e internar

seus pacientes por convênios ou de forma particular, na forma dos artigos

anteriores.

Artigo  Quinto:  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação.
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Instaurado  Inquérito  Civil  pelo  Ministério  Público  Federal,  de

ofício,  para  obter  os  elementos  necessários  à  avaliação  da  juridicidade  da  citada

Resolução, foi requisitada ao CREMERS cópia integral do procedimento administrativo

que  culminou  na  expedição  da  Resolução  1/14,  e  da  Nota  Técnica  CREMERS nº

3/2014.

O CREMERS informou que a Resolução nº 1/14 foi editada em

virtude da decisão de alguns hospitais – únicos em suas cidades – de passar a atender

exclusivamente pelo SUS, causando prejuízos ao exercício profissional de médicos e a

seus respectivos pacientes.

Seguiu-se  Representação  do  Conselho  Estadual  de  Saúde

(anexada à inicial), e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Centro de

Apoio Operacional  dos Direitos Humanos contra a aludida Resolução.

III – FUNDAMENTOS DO PEDIDO

O  pedido  do  Ministério  Público  Federal  tem  por  base  três

fundamentos nucleares: (1) a ilegalidade da Resolução CREMERS 1/14, por abuso de

poder,  tendo  em  vista  não  regulamentar  a  função  de  fiscalização  profissional  do

Conselho  Regional  de  Medicina;  (2)  a  usurpação  da  competência  normativa  dos

gestores de saúde; (3) a violação aos princípios constitucionais da universalidade e da

igualdade, reitores do Sistema Único de Saúde.

Senão, vejamos.

(1) É certo que o Constituinte conferiu ao Presidente da República

a prerrogativa de expedir  regulamentos para a fiel  execução de lei1.  Contudo,  esta

tarefa  não  lhe  é  exclusiva,  já  que  o  poder  normativo  do  Estado  se  dissemina,

gradualmente e de cima para baixo, entre suas esferas de competência. É também

correto subordinar toda a atividade  normativa do Poder Executivo à Lei (art. 5º, inciso

II, da Constituição Federal); porém, nada impede a atribuição, pela própria lei formal,

de  competências  regulamentares  a  órgãos  da  Administração  Pública,  como

consequência lógica da compreensão de que jamais poderia o Chefe do Executivo

1 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis,  bem
como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
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fazer frente a toda demanda de regramentos necessários ao desempenho das variadas

funções administrativas, especialmente no âmbito da dinâmica sociedade atual. Eis a

razão de a clássica doutrina afirmar ser a norma de competência descrita no art. 84, IV,

da CF meramente enumerativa2.

Dito isso,  é possível  compreender em que bases se assentam

incontáveis normas regulamentares – a serem cumpridas por todos os entes federados

–  expedidas,  costumeiramente  ao  longo  dos  anos,  pelo  Ministério  da  Saúde,  por

exemplo. Isto porque, nos termos da Lei 8.080/90, art. 16, inciso XVII, dentre outras

atribuições, cabe ao Ministério controlar as ações e serviços de saúde no País, o que

jamais  poderia  ser  feito  sem o  exercício  de  um dever-poder  regulamentar.  Esta  a

norma de competência do Ministério da Saúde que se alia ao disposto no art. 197 da

CF3.

Pretensamente também exercendo dever-poder regulamentar,  o

Conselho Regional de Medicina expediu a Resolução 1/14, que, em seu art. 1º, outorga

aos  médicos  o  direito  de  atenderem  e  internarem  pacientes  particulares  ou  por

convênio  em  hospitais  que  sejam  únicos  em  suas  cidades  -  mesmo  que  esses

hospitais destinem 100% de seus serviços ao SUS -, inclusive quando não integrarem

os respectivos Corpos Clínicos. 

É a Lei 3.268/57, todavia, que define a missão institucional dos

Conselhos de Medicina:

Art. 2º. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são

os órgãos supervisores da ética profissional em tôda a República e ao

mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-

lhes zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito

desempenho  ético  da  medicina  e  pelo  prestígio  e  bom  conceito  da

profissão e dos que a exerçam legalmente. 

Como se vê, a lei atribuiu aos Conselhos de Medicina – na linha

do  que  também fez  em relação  aos  demais  conselhos  profissionais  –  o  papel  de

2 TÁCITO, Caio. Temas de direito público: (estudos e pareceres). Rio de Janeiro: Renovar, 1997, vol. 2, p. 1079-89.
3 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.
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fiscalizar o exercício da medicina. Esta lei, contudo, não atribuiu aos citados conselhos

poder normativo direto sobre a generalidade dos serviços de saúde ofertados pelos

hospitais do País,  mas apenas sobre o desempenho ético da medicina, quer dizer,

sobre a eticidade da conduta dos profissionais da área. Não lhe confere, em absoluto,

o poder de regrar  a gestão das ações e serviços de saúde prestados à população,

inclusive o gerenciamento de leitos e serviços hospitalares.

E, diversamente do quanto afirmado na Nota Técnica CREMERS

3/14, subjacente à Resolução 1/14, o art. 12 do Decreto 44.045/58, que regulamenta a

Lei 3.268/57, também não atribuiu o poder normativo exercitado pelo CREMERS; nem

poderia fazê-lo, já que extrapolaria a norma legal:

Art. 12. Recebida a queixa ou denúncia o Presidente a encaminhará a

uma Comissão de Instrução, que,  ordenará as providências específicas

para  o caso e  depois  de  serem elas  executadas,  determinará,  então,  a

intimação do médico ou da pessoa jurídica denunciados para, no prazo de

trinta dias a contar da data do recebimento dessa intimação oferecer a

defesa que tiver, acompanhando-a das alegações e dos documentos que

julgar convenientes. 

§ 1º. A instrução a que se refere êste artigo poderá ser feita mediante

depoimento  pessoal  do  queixoso  ou  denunciante,  arrolamento  de

testemunhas, perícias e demais provas consideradas hábeis.

§  2º.  A ambas  as  partes  é  facultada  a  representação  por  advogados

militantes. 

Percebe-se  facilmente  que  este  artigo  do  Decreto  44.045/58

apenas  regulamenta  o  processo  de  fiscalização  profissional.  A  possibilidade  de

denúncia de pessoa jurídica, por sua vez, diz tão somente com a prerrogativa – legal –

de verificar a existência de registro e anotação dos profissionais legalmente habilitados,

obrigação atualmente estabelecida na Lei 6.839/80. Outra solução, aliás, desbordaria

do papel institucional de fiscalização profissional outorgado pela legislação.

Anote-se que não se trata  de  negar  ao  Conselho Regional  de

Medicina o dever-poder de, pelos variados meios que a legislação efetivamente lhe

faculta, “zelar e trabalhar por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho
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ético  da  medicina”.  Porém  é  necessário  coibir  o  desvirtuamento  de  prerrogativas

públicas – ligando-as artificialmente ao dever-poder de fiscalização profissional – que

originalmente  não  possui,  notadamente  de  controle  direto  dos  procedimentos  de

hospitais, especialmente públicos, e de administração de seus serviços.

É no âmbito das atividades médicas, atualmente descritas com

clareza na Lei  12.842/13, e da  relação médico-paciente que compete ao CREMERS

exercitar a fiscalização do exercício profissional, verificando a adequação, justeza e

eticidade do ato médico, não como ferramenta de controle do acesso a leitos e serviços

hospitalares “a bem da saúde do paciente”.

Assim agindo, incorreu o Conselho de Medicina no chamado

abuso de poder, mais especificamente em desvio de poder ou finalidade, utilizando

recurso próprio do poder fiscalizatório para impor orientações de cunho administrativo

aos hospitais. A esse respeito, anota Celso Antônio Bandeira de Mello:

Em  rigor,  o  princípio  da  finalidade  não  é  uma  decorrência  do

princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele

contido,  pois  corresponde  à  aplicação  da  lei  tal  qual  é;  ou  seja,  na

conformidade  de  sua  razão  de  ser,  do  objetivo  em vista  do  qual  foi

editada.  Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a

prática  de  ato  desconforme com sua  finalidade  não é  aplicar  a  lei;  é

desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos

incursos  neste  vício  –  denominado  “desvio  de  poder”  ou  “desvio  de

finalidade” – são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria

lei.4

E prossegue o eminente doutrinador:

De dois modos pode manifestar-se o desvio de poder:

a)  quando  o  agente  busca  uma  finalidade  alheia  ao  interesse

público. Isto sucede ao pretender usar de seus poderes para prejudicar um

inimigo ou para beneficiar a si próprio ou amigo;

b)  quando  o  agente  busca  finalidade  –  ainda  que  de  interesse

público – alheia à “categoria” do ato que utilizou. Deveras, consoante

4 Curso de Direito Administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106.
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advertiu  o  preclaro  Seabra  Fagundes:  “Nada  importa  que  a  diferente

finalidade  com  que  tenha  agido  seja  moralmente  lícita.  Mesmo

moralizada e justa, o ato será inválido por divergir da orientação legal”.5

Dessarte, a Resolução CREMERS 1/14, ao ter por objeto o direito

de acesso a serviços hospitalares, e não o exercício ético da medicina no âmbito da

relação médico-paciente, incorre em vício de finalidade e, por isso, é ilegal e nula. 

(2) O CREMERS claramente arvorou-se em gestor de saúde.

O art. 197 da CF/88 atribui ao Poder Público, nos termos de lei, a

regulamentação,  a  fiscalização  e  o  controle  das  ações  e  serviços  de  saúde,

estabelecendo  também  a  Constituição,  em  seu  art.  199,  que  a  participação

complementar  das  instituições  privadas  no  SUS dar-se-á  segundo  as  diretrizes  do

sistema público de saúde:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo

ao Poder Público dispor, nos termos da lei,  sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito

privado.

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§1º – As instituições privadas poderão participar de forma complementar

do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato

de  direito  público  ou  convênio,  tendo  preferências  as  entidades

filantrópicas e as sem fins lucrativos. (grifei)

Nessa linha, estabelece a Constituição Federal, no artigo atinente

às competências legislativas concorrentes de União, Estados e Distrito Federal:

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

[…]

5 Idem, p. 407.
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XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

As  questões  fundamentais  concernentes  ao  direito  sanitário

brasileiro, enquanto capítulo da seguridade social (art.  194,  caput),  foram atribuídas

privativamente à União:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[…]

XXIII - seguridade social;

Cumprindo este dever-poder constitucional, a União promulgou a

Lei 8.080/90, que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde,

executados  isolada  ou  conjuntamente,  em  caráter  permanente  ou  eventual,  por

pessoas naturais ou jurídicas de direito Público ou privado (art. 1º).

Conforme a citada lei, a regulamentação e o controle da gestão

das  ações  e  serviços  de  saúde  foram  atribuídas  aos  gestores  federal,  estaduais,

distrital e municipais de saúde, mantendo-se o vetor constitucional do art. 198, inciso I,

da CF. É ver o disposto na Lei 8.080/90 e na Lei 10.683/03:

Constituição Federal

Art.  198.  As  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram uma  rede

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado

de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Lei 8.080/90

Art. 9º. A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo

com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em

cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde;
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II  -  no  âmbito  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal,  pela  respectiva

Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva  Secretaria de Saúde ou

órgão equivalente.

[…]

Art. 16. A direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

[…]

XII  -  controlar e  fiscalizar  procedimentos,  produtos  e  substâncias  de

interesse para a saúde;

XIV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de

Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os

Municípios,  dos  serviços  e  ações  de  saúde,  respectivamente,  de

abrangência estadual e municipal;

XVII - acompanhar,  controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,

respeitadas as competências estaduais e municipais;

Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das

ações de saúde;

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema

Único de Saúde (SUS);

[…]

XI  -  estabelecer  normas,  em  caráter  suplementar,  para  o  controle e

avaliação das ações e serviços de saúde;

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde

e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

[…]

XI -  controlar e  fiscalizar  os  procedimentos  dos  serviços  privados de

saúde;
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XII -  normatizar complementarmente  as  ações  e  serviços  públicos  de

saúde no seu âmbito de atuação.

Lei 10.683/03

Art.  27.  Os  assuntos  que  constituem  áreas  de  competência  de  cada

Ministério são os seguintes:

[…]

XX - Ministério da Saúde:

a) política nacional de saúde;

b) coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;

c)  saúde  ambiental  e  ações  de  promoção,  proteção  e  recuperação  da

saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios; 

Portanto, a prerrogativa de normatizar – regulamentar em nível

infralegal  –  a  gestão das ações e  serviços  públicos  de saúde,  no  que se  incluem

serviços hospitalares, é dos gestores de saúde no âmbito de suas competências, não

dos  Conselhos  de  Medicina,  o  que  reforça  o  entendimento  de  que  a  Resolução

CREMERS 1/14 foi editada com abuso de poder e usurpação de competências.

O  Ministério  da  Saúde  possui  um  conjunto  extenso  de

regulamentos que visam a normatizar o acesso da população aos serviços hospitalares

prestados via Sistema Único de Saúde. 

O SUS funciona sob a égide de dois  princípios constitucionais

fundamentais que vedam a concessão de qualquer privilégio no atendimento prestado

–  em  especial  no  que  tange  ao  acesso  aos  serviços  –  em  detrimento  de  outros

usuários: princípios da universalidade e igualdade de atendimento (CF/88, art. 196). A

internação depende do cumprimento dos fluxos pactuados entre os gestores de saúde

e que se iniciam, normalmente, no atendimento efetuado pela rede de atenção primária

de saúde (vide, em especial,  a Portaria MS 399/06).  No que tange às urgências e

emergências, a Portaria MS 2.395/11 dispõe:
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Art.  4º.  Constituem diretrizes  do  Componente  Hospitalar  da  Rede  de

Atenção às Urgências:

I - universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências;

II  -  humanização  da  atenção,  garantindo  efetivação  de  um  modelo

centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde;

III - atendimento priorizado, mediante acolhimento com Classificação de

Risco, segundo grau de sofrimento, urgência e gravidade do caso;

IV - regionalização do atendimento às  urgências,  com articulação dos

diversos pontos de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde; e

V -  atenção multiprofissional,  instituída  por  meio  de  práticas  clínicas

cuidadoras e baseada na gestão de linhas de cuidado.

Ou  seja,  não  será  pelo  exercício  ilegal  de  competências  dos

gestores de saúde que o CREMERS poderá instituir uma nova porta nos atendimentos

do SUS, com completa burla de seus princípios norteadores. Em caso de urgência,

deverá o paciente receber o mesmo atendimento dos demais usuários, exatamente

como dispõe o Decreto 7.508/11, que regulamenta a Lei 8.080/90:

Art. 11.  O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde

será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da

gravidade  do  risco  individual  e  coletivo  e  no  critério  cronológico,

observadas  as  especificidades  previstas  para  pessoas  com  proteção

especial, conforme legislação vigente. 

Cabe referir, ainda, que o Ministério da Saúde possui regulamento

que incentiva – com aporte de recursos financeiros – o atendimento exclusivo pelo

SUS em hospitais privados: trata-se da Portaria MS 929/12, que  institui o Incentivo

Financeiro 100% SUS destinado às unidades hospitalares que se caracterizem como

pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e que destinem 100% (cem por

cento) de seus serviços de saúde,  ambulatoriais e hospitalares,  exclusivamente ao

Sistema Único de Saúde (SUS).
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Como se vê, o Conselho Réu não apenas excedeu seu dever-

poder regulamentar como invadiu competências dos gestores de saúde, em especial

do Ministério da Saúde. O Réu pretende fazer crer que os pacientes particulares e de

convênios estão ficando sem o devido atendimento; no entanto, em se tratando de

serviços públicos de saúde, caso dos hospitais que destinam 100% de seus serviços

de saúde ao SUS, quaisquer pacientes hão de receber o necessário atendimento,

mas em conformidade com as regras do SUS, sem burlar a fila e os critérios de

atendimento  universal  e  igualitário  do  sistema,  como  se  verá  no  terceiro  item

destes fundamentos.

(3) A  Resolução  do  CREMERS  viola  os  princípios

constitucionais da universalidade e da igualdade do SUS, já que permite acesso direto,

facilitado e diferenciado a um serviço público (trata-se de hospitais cuja totalidade dos

leitos e serviços são contratados pelo Poder Público para atendimento  a usuários do

Sistema Único de Saúde) a quem tem plano de saúde ou condições de arcar com os

custos  de  seu  tratamento,  o  que  acarreta  privilégios  a  esses  em  detrimento  dos

usuários do SUS.

O Sistema Único de Saúde,  criado a partir  da Constituição de

1988, tem dentre seus princípios mais caros a universalidade e a igualdade.

De fato,  o  art.  196 da Constituição estabelece que  a saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Universal,  ou  seja,  de  amplo  acesso,  sem  distinção,  em

contraposição  à  situação  existente  anteriormente  à  Constituição  de  1988,  em que

apenas os segurados da Previdência Social e seus dependentes tinham acesso aos

serviços  públicos  de  saúde.  Com  o  advento  do  SUS  o  acesso  é  garantido

independentemente  de  contribuição  ao  sistema,  da  condição  sócio-econômica  do

paciente ou do preenchimento de qualquer outro requisito.

Implícito  no  princípio  da  universalidade  está  a  regra  da

gratuidade do serviço, uma vez que “a cobrança implicaria, assim, em novamente se

restringir os serviços a determinada parcela da população (aquela que tem condições
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de contribuir) e, com isso, afastar-se-ia a universalidade. Vale dizer, os conceitos de

universalidade e onerosidade são auto-excludentes.6” 

Além disso, a Constituição garante o acesso igualitário às ações

e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, vale dizer,  todos têm

direito a acessar e a receber as ações e serviços do SUS sem discriminação e sem

privilégios de qualquer espécie.

Sob o enfoque específico da saúde pública, a igualdade veda,

sob um prisma negativo, a existência de discriminações de qualquer natureza e indica,

sob um ângulo positivo, a necessidade de priorização dos serviços nas áreas mais

carentes de ação social estatal7. 

Assim,  a  igualdade  de assistência  tem de ser  observada  pelo

poder público, que não pode distinguir nem privilegiar pessoas em razão de critérios

outros que não o atendimento assistencial necessário.8

Seguindo a Constituição, a Lei Orgânica do SUS, Lei nº 8.080/90,

consagrou a igualdade em seu art. 7º, IV, ao determinar que a assistência à saúde é

devida sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

A igualdade  de  assistência  prevista  na  Lei  Orgânica  do  SUS

significa que, “nos serviços públicos, não pode haver distinção entre as pessoas.

A assistência há de ser oferecida sem preconceitos ou privilégios de qualquer

espécie. É o princípio constitucional de promoção do bem de todos sem preconceitos

de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (artigo

3º, IV, da Constituição). Nenhum atendimento há de privilegiar quem quer que seja,

nem quanto à qualidade dos serviços, nem quanto à preferência de pessoas, nem à

cobrança de valores adicionais e outros”9.

6 WEICHERT, Marlon Alberto. Saúde e Federação na Constituição Brasileira. Lumen Juris Editora

7 Marlon Alberto Weichert, op. Cit.

8 CARVALHO, Guido Ivan e SANTOS, Lenir.  Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica da Saúde. Editora da

Unicamp, 2002, grifei

9CARVALHO, Guido Ivan e SANTOS, Lenir. Op. cit., p. 76, grifamos
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No Decreto nº 7.508/2011, por sua vez, constam os mecanismos

para garantir o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde:

Art.  8º O  acesso  universal,  igualitário  e  ordenado  às  ações  e

serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa

na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do

serviço.

Art. 9o São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas

Redes de Atenção à Saúde os serviços:

I- de atenção primária;

II- de atenção de urgência e emergência;

III- de atenção psicossocial; e

IV- especiais de acesso aberto.

Parágrafo único. Mediante justificativa técnica e de acordo com o

pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar

novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as

características da Região de Saúde. 

Art.10.  Os  serviços  de  atenção  hospitalar  e  os  ambulatoriais

especializados,  entre  outros  de  maior  complexidade  e  densidade

tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada de que trata o

art. 9o.

Art.11. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de

saúde  será  ordenado  pela  atenção  primária  e  deve  ser  fundado  na

avaliação  da  gravidade  do  risco  individual  e  coletivo  e  no  critério

cronológico,  observadas  as especificidades previstas  para pessoas  com

proteção especial, conforme legislação vigente.

Parágrafo único.  A população indígena contará com regramentos

diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a

necessidade  de  assistência  integral  à  sua  saúde,  de  acordo  com

disposições do Ministério da Saúde.
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Art.12. Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em

saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras

unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. 

Parágrafo único. As Comissões Intergestores pactuarão as regras de

continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva

área de atuação.

Art.13. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e

ordenado  às  ações  e  serviços  de  saúde  do  SUS,  caberá  aos  entes

federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas

Comissões Intergestores:

I- garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às

ações e aos serviços de saúde;

II- orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde;

III- monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde; e

IV- ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. 

Art. 14. O Ministério da Saúde disporá sobre critérios, diretrizes,

procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federativos no

cumprimento das atribuições previstas no art. 13.

Nessa  perspectiva  os  gestores  de  saúde  dos  Estados  e

Municípios regulam o acesso dos cidadãos aos serviços hospitalares do SUS, sejam

estes próprios ou contratados/conveniados.

E pela norma ilegalmente expedida pelo Conselho Regional de

Medicina,  o  cidadão  que  tem  plano  de  saúde  ou  condições  de  pagar  por  seu

atendimento tem direito a ser internado e atendido  por seu médico assistente  (ainda

que  não  faça  parte  do  Corpo  Clínico  do  hospital)  –  de  forma  privilegiada,  sem

submissão às regras que existem para garantir o acesso com igualdade às ações

e serviços de saúde -  em hospital  destinado a atendimento de toda a população.

Esse cidadão, como qualquer outro, tem direito a ser atendido no hospital 100%

SUS,  porque universal  o sistema,  mas em conformidade com as normas que

regem o sistema público.
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Como  refere  o  CONSELHO  ESTADUAL  DE  SAÚDE em  sua

Representação ao Ministério Público Federal contra a norma em comento, “em análise

dos termos aduzidos na Resolução do CREMERS,  constata-se a total inversão da

lógica da institucionalização do Sistema Único de Saúde – SUS – no país”.

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL, pelo COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DOS DIREITOS

HUMANOS, também manifestou-se no mesmo sentido, ao encaminhar ao Ministério

Público Federal a Resolução CREMERS nº 01/2014:

“Ao  cumprimentar  Vossa  Excelência,  encaminho  documentação

em anexo, para as providências cabíveis, na medida em que a priori a

resolução se apresenta ilegal, além de comprometer a efetivação dos

princípios que regem o Sistema Único de Saúde.” (grifei)

Segue  trecho  da  Representação  protocolada  pelo  CONSELHO

ESTADUAL DE SAÚDE:

“A Direção do SUS, por meio do Poder Público, estabeleceu que o

acesso ao sistema público de saúde se dá através de atenção básica,

permeando  a  rede  hierarquizada  dentro  dos  níveis  de  complexidade

crescente; ou por meio de situações definidas como de emergência.

O  CREMERS  visa  através  da  referida  Resolução  criar  uma

terceira via de acesso ao SUS, desrespeitando as diretrizes estabelecidas

extinguindo o caráter igualitário no acesso, criando assim uma situação

de caos, onde quem acessa pelas vias legais seria preterido por quem

pudesse  pagar  um  médico  particular,  que  teria  uma  atribuição  que

contraria a lei vigente.

Cabe salientar que a Autarquia tenta fazer prevalecer os termos de

uma  resolução  –  norma  de  hierarquia  inferior  –  sobre  a  própria

Constituição Federal.

A Resolução utiliza como fundamento o direito à vida e à saúde

como  direito  fundamental.  Contudo,  este  mesmo  instrumento

desrespeita  a  vida  e  a  saúde  da  maior  parcela  da  população  que

aguarda o atendimento pelas vias ordinárias. (grifei)
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Por  óbvio  há  que  se  concordar  com  necessidade  de  boa

remuneração e condições de trabalho ao médico, com o livre exercício

profissional garantido pela Constituição, com o direito do médico em

apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições

em que trabalha quando as julgar indignas do exercício da profissão.

ENTRETANTO, a legislação é clara, no sentido de que as diretrizes e

princípios  estabelecidos  pelo  SUS deverão  ser  atendidos,  sendo  que

estas normas são dirigidas e coordenadas pelo Poder Público, a fim de

garantir notadamente a universalidade e igualdade no acesso.

Efetivamente,  as  unidades  básicas  de  saúde  estão  sob  a  ação

disciplinar  dos  conselhos  regionais  de  medicina,  porém,  estritamente

quanto ao aspecto técnico e ético do exercício profissional, e não quanto

à gestão do sistema, que é atribuído exclusivamente ao Poder Público,

atendendo às regras estabelecidas pela legislação vigente.

DESCABE, CONTUDO, o argumento lançado de que a existência

de hospital que atenda exclusivamente pelo SUS coloca em risco a saúde

dos pacientes que optem pelo atendimento por convênios ou de forma

particular, bem como retiram autonomia dos médicos de atenderem de

outra maneira.  MUITO PELO CONTRÁRIO: Permitir a manutenção

do texto  da  referida  norma autorizaria  que  uma pequena parcela  da

população adentrasse no sistema de saúde por uma via alternativa, não

prevista na legislação pátria, dando preferência de acesso a alguns em

detrimento  da  maior  parcela  da  população,  que,  atendendo  a  lei,

aguardaria indefinidamente pelo atendimento, visto que teria preferência

na fila quem pagasse por um atendimento inicial, a fim de utilizar toda a

estrutura pública para o tratamento.”

Ainda a respeito da Resolução CREMERS nº 01/2014, objeto da

presente ação, a Resolução nº 13/2014 do  CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE  –

órgão  colegiado  de  caráter  permanente,  paritário  e  deliberativo,  com  funções  de

formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução da política estadual de saúde,

formado por  representantes governamentais,  dos prestadores de serviços,  dos

profissionais de saúde e dos usuários do sistema -, aprovada na reunião plenária

ordinária do dia 30 de outubro de 2014:

17



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

“...

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução

do  risco  de  doença  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e

igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e

recuperação.

Considerando que são de relevância pública as ações e serviços

de saúde,  cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle,

Considerando que as ações e serviços públicos de saúde integram

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,

organizado mediante a diretriz de descentralização, com direção única

em cada esfera de governo;

Considerando que as instituições privadas poderão participar de

forma  complementar  do  sistema  único  de  saúde,  segundo  diretrizes

deste,  mediante  contrato  de  direito  público  ou  convênio,  tendo

preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos;

Considerando que a Direção do SUS, por meio do Poder Público,

estabeleceu que o acesso ao sistema público de saúde se dá através de

atenção básica,  permeando a rede hierarquizada dentro dos níveis de

complexidade crescente;  ou por  meio de situações definidas  como de

emergência.

Considerando que o Conselho Regional de Medicina do Estado do

Rio Grande do Sul – CREMERS – aprovou a Resolução n. 01 de 13 de

agosto de 2014, que dispõe sobre o direito dos médicos de atenderem e

internarem seus pacientes nas cidades em que haja um único hospital,

mesmo que esse se destine ao atendimento exclusivo de pacientes pelo

Sistema Único de Saúde.

Considerando  que  o  CREMERS  visa  através  da  referida

Resolução criar uma terceira via de acesso ao SUS, desrespeitando as

diretrizes  estabelecidas  extinguindo  o  caráter  igualitário  no  acesso,

criando assim uma situação de caos, onde quem acessa pelas vias legais
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seria preterido por quem pudesse pagar um médico particular, que teria

uma atribuição que contraria a lei vigente.

Considerando que a autarquia tenta fazer prevalecer os termos de

uma  resolução  –  norma  de  hierarquia  inferior  –  sobre  a  própria

Constituição Federal.

Considerando que a Resolução utiliza como fundamento o direito

à  vida  e  à  saúde  como  direito  fundamental,  contudo,  este  mesmo

instrumento desrespeita a vida e a saúde da maior parcela da população

que aguarda o atendimento pelas vias ordinárias.

Considerando que o CREMERS não possui prerrogativa de atuar

na  gestão  do  Sistema  Único  de  Saúde,  atribuição  esta  exclusiva  do

Poder  Público,  atendendo  às  regras  estabelecidas  pela  legislação

vigente.

Considerando que  a  manutenção  do  texto  da  referida  norma

autorizaria  que  uma  pequena  parcela  da  população  adentrasse  ao

sistema de saúde por uma via alternativa,  não prevista na legislação

pátria, dando preferência de acesso a alguns em detrimento da maior

parcela da população, que, atendendo a lei, aguardaria indefinidamente

pelo atendimento, visto que teria preferência na fila quem pudesse pagar

por um atendimento inicial, a fim de utilizar toda a estrutura pública

para o tratamento.

Considerando que resta eivado de ilegalidade o texto normativo

da Resolução do CREMERS, afrontando inclusive texto constitucional,

uma  vez  que  tenta  mitigar  os  princípios  do  acesso  universal  e

igualitário.

RESOLVE:

Art. 1º – Manifestar a contrariedade à Resolução n. 01/2014 do

CREMERS, em face da ilegalidade de seu texto normativo, por afrontar

as  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  previstos  na  Constituição

Federal e na legislação do SUS vigente.

...”
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Por tratar de questão similar, vale transcrever trecho do voto do

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS CARLOS DE CASTRO LUGON, da 2ª Seção do

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª  REGIÃO,  em ação  que  versou  sobre  a

prestação de serviços diferenciados no âmbito do SUS10 :

Quanto  ao mérito,  registro  que  a  criação do Sistema Único  de

Saúde -  SUS pela Constituição da República e  pela Lei  nº 8.080,  de

19.09.90, trouxe aos serviços de saúde, sob a responsabilidade do Poder

Público,  princípios inderrogáveis pelo interesse particular, como o da

integralidade, universalidade e gratuidade no atendimento aos usuários.

Houve  uma  alteração  radical  em  relação  aos  tempos  do  INAMPS,

quando  existia  um  custeio  específico  dos  segurados  da  Previdência

Social  para  os  serviços  atinentes  à  saúde,  de  maneira  que  os

atendimentos eram restritos aqueles que comprovassem a condição de

contribuinte  do  sistema.  Neste  contexto,  dentre  as  várias  resoluções

editadas  pelo  INAMPS,  existia  a  de  nº  283,  que  proibia  a

complementação  no custeio  dos  serviços  oferecidos  ao  segurado.  Da

mesma  forma,  a  Portaria  nº  113,  de  4  de  setembro  de  1997,  do

Ministério da Saúde reproduziu a vedação à complementaridade, agora

no âmbito do SUS.

Por este último ato normativo administrativo,  foi  definido como

padrão  de  atendimento  no  âmbito  do  SUS  o  internamento  em

enfermaria,  com  sanitários  e  banheiros  proporcionais  ao  número  de

leitos bem como despesas médico-hospitalares. Foi estabelecida também

a obrigatoriedade de acomodação do usuário pela unidade hospitalar

em  padrão  superior  de  internamento,  sem  cobrança  de  qualquer

adicional,  quando,  nos  casos  de  urgência  e  emergência,  não existam

leitos vagos na enfermaria. Vale transcrever, a propósito, os seguintes

trechos:

"2.  A emissão  da  Autorização  de  Internação  Hospitalar  -  AIH,

garantirá  o  internamento  em  enfermaria,  com  sanitários  e

banheiros  proporcionais  ao  número  de  leitos  e  assegurará  o

pagamento  das  despesas  médico-hospitalares  em  conformidade

10 Embargos Infringentes em AC nº 2003.71.10.008446-6/RS, DJ 8.10.2007, grifamos
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com  os  valores  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Saúde  e

publicados no Diário Oficial.

2.1.  A  AIH  garante  a  gratuidade  total  da  assistência  prestada,

sendo  vedada  a  profissionais  e/ou  às  Unidades  Assistenciais

públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao

paciente  ou  seus  familiares,  de  complementaridade,  a  qualquer

titulo.

2.2.  Nos  casos  de  urgência/emergência,  e  não  havendo  leitos

disponíveis nas enfermarias, cabe à Unidade Assistencial proceder

à  internação  do  paciente  em  acomodações  especiais,  até  que

ocorra vaga em leitos de enfermarias, sem cobrança adicional, a

qualquer título."

Transparece  nítido  na  aludida  norma administrativa  o  fito  de

garantir o atendimento ao usuário do serviço público de saúde, com

observância  aos  princípios  norteadores  do  SUS,  quais  sejam,  a

gratuidade  e  igualdade  na  prestação  dos  serviços,  sendo  defesa,  de

outra  parte,  a  permissão de  internação de  pacientes  na modalidade

"Diferença  de  Classe"  no  âmbito  do  SUS.  É  que  tal  procedimento

conflita  com  a  lógica  deste  sistema  de  saúde,  o  qual  dispensa

atendimento  universal  de  forma  igualitária  a  todos,  sem  distinção.

Quaisquer alterações  introduzidas  no seu funcionamento  pode criar

privilégios a uma determinada classe de cidadãos, ampliando-lhes os

benefícios,  em  detrimento  da  maioria,  dada  a  maior  oneração  dos

custos.

No  Incidente  de  Argüição  de  Inconstitucionalidade  na  AC  nº

97.04.3097-8/RS,  em  que  a  corte  especial  deste  Tribunal  Regional

Federal reconheceu, em 26/07/2007, a constitucionalidade da Resolução

INAMPS nº 283/91 na parte em que veda ao beneficiário da previdência

social optar por acomodações de padrão superior ao oferecido mediante

pagamento de diferença de classe, a matéria em debate foi  apanhada

com bastante propriedade pelo ilustre Desembargador Federal Valdemar

Capeletti, o qual refere:

"(...) 
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O pagamento, por particulares, de valor complementar ao que é

oferecido para a internação em regime ambulatorial, objetivando

atendimento diferenciado, como quartos privativos e atendimento

por  médicos,  colide  com  os  princípios  constitucionais  da

igualdade, da integralidade e da gratuidade do acesso às ações e

serviços públicos de saúde (CR/88, arts. 196 e 198), corroborados

pela  Lei  nº  8.080/90,  que  dispõe  sobre  a  organização  e

funcionamento dos serviços de atendimento médico e hospitalar

pela Administração Pública, em seus arts. 2º, § 1º e 7º.

A assistência à saúde é serviço público e, como tal, não pode ser

exigida  de  forma  diversa  da  oferecida  pelo  Estado  a  toda

coletividade. Entendimento diverso - fundado no argumento de

que as despesas com internação e tratamento diferenciados não

onera o Sistema Único de Saúde - SUS, sendo os custos alheios à

sua  responsabilidade,  pois  suportados  pelos  segurados  -  não

merece acolhida, tendo em vista que inexiste direito de partilha

com o Estado dos custos hospitalares decorrentes da opção por

acomodações em classe diversa daquela oferecida aos segurados

em  geral,  bem  como  de  opção  por  serviços  prestados  por

profissionais que não integram a rede pública de saúde.

Nesse  sentido,  a  Resolução  INAMPS  nº  283,  cujo  texto  foi

reproduzido, entre outras, pela Portaria MS nº 113, de 04.09.1997,

ao  vedar  a  complementação  no  custeio  de  serviços  pelo  SUS,

estabelece  limitação  que  se  coaduna  perfeitamente  com  os

princípios e diretrizes que norteiam os serviços públicos de saúde,

de  forma  que  o  órgão  gestor  das  ações  e  serviços  ligados  ao

aludido Sistema, ao obedecer o comando lá previsto, mantém-se no

âmbito da mais estrita  legalidade.  Assim sendo,  essa Resolução

não é inconstitucional.

O que a apontada proibição busca é exatamente evitar a quebra da

unicidade do sistema de saúde pública (CR/88, art. 198, caput e

Lei  nº  8.080/90,  art.  7º,  XIII),  com  a  geração  de  regimes

diferenciados  de  tratamento  que  não  mais  fariam do  que  criar

graves distorções no sistema como um todo, fazendo com que os
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escassos recursos públicos fossem utilizados por aqueles que têm

condições de arcar com os custos de hospitalização e tratamentos

médicos.  Essa  distorção  viria  a  acentuar  a  precariedade  da

assistência  médico-hospitalar  prestada  às  classes  menos

favorecidas da população, seja por restringir o número de vagas

disponibilizadas  nos  hospitais  públicos,  seja  pela  provável

"pressão"  que  se  excresceria  sobre  os  pacientes  para  que  se

tornassem usuários das modalidades diferenciadas de internação e

tratamento.

Ao mencionar que o acesso a saúde é universal e igualitário, o

constituinte buscou exatamente enfatizar que as políticas sociais e

econômicas  instituídas  nesse  âmbito  devem  atingir  a  todos  de

forma  isonômica,  de  modo  que  a  população  seja  atendida

igualitariamente no âmbito do SUS.

Nesse  diapasão,  aquele  que  deseja  receber  atendimento

diferenciado em ambiente hospitalar e ambulatorial diverso, bem

como  através  de  equipe  de  médicos  valorizada  no  mercado  e

alheia  ao  SUS,  tem  o  direito  de  procurar  esse  diferencial  no

sistema  privado  de  saúde,  assumindo  integralmente  o  ônus

financeiro decorrente desta escolha. ...

Por  todo  o  exposto,  deve  ser  reconhecida  a  nulidade  da

Resolução CREMERS nº 01/2014.

IV - TUTELA ANTECIPADA

O art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) estabelece a

possibilidade de concessão de liminar, nos casos de possibilidade de dano irreparável

ao direito em conflito, decorrente da natural morosidade na solução da lide. Referido

dispositivo tem natureza tanto cautelar, protetivo da eficácia da jurisdição, quanto de

antecipação da tutela.
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Além disso, o art. 273 do CPC prevê a hipótese de antecipação,

total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo

prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio

de dano irreparável ou de difícil reparação ou fique caracterizado o abuso de direito de

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. O §2º do mesmo artigo estabelece

que  não  se  concederá  a  antecipação  da  tutela  quando  houver  perigo  de

irreversibilidade do provimento antecipado.

No  caso,  a  verossimilhança  encontra-se  nos  próprios

fundamentos da inicial, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

decorre principalmente da deficitária oferta de leitos e procedimentos ao Sistema Único

de Saúde, com graves e notórias consequências à saúde dos usuários do SUS que

serão preteridos em sua assistência hospitalar em virtude da questionada Resolução

CREMERS nº 01/2014.

Por  outro  lado,  não  há  qualquer  risco  de  irreversibilidade  do

provimento antecipado, mera suspensão de ato ilegal e por isso nulo.

V – PEDIDO:

Ante o exposto, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  por sua

agente signatária, postula:

a) a citação do Réu e sua intimação para os fins do art. 2º da Lei

nº 8.437/92;

b) a intimação do Estado do Rio Grande do Sul para que diga

sobre seu interesse em integrar o polo ativo da lide;

c) a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para  suspender,

enquanto não julgado o mérito,  a  Resolução CREMERS nº

01/2014;

d)  o  julgamento  antecipado  da  lide,  por  se  tratar  de  questão

jurídica;
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e)  a  procedência  do  pedido,  declarando-se  a  nulidade  da

Resolução  nº  1/2014  –  CREMERS,  com  todos  os  efeitos  daí

advindos;

f) a determinação ao CREMERS para publicação do dispositivo da

sentença em dois jornais de grande circulação (estadual) e em

sua página na internet.

Valor atribuído à causa: R$ 300.000,00.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2014.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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