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SENTENÇA

Trata-se de ACP proposta pelo MPF que pretende o seguinte:

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.

A inicial historia o que justificou o ingresso 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 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.
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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.

[...]

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.

E passa a argumentar:

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.

[...]

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
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.

[...]

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.

[...]

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

[...]

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.

[...]

(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.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender,  enquanto
não julgado o mérito, a Resolução CREMERS nº 01/2014.

Intimados  réus  e  entes  federativos  para  que  falassem  sobre  a
liminar.

Assim o CREMERS em sua manifestação:

É importantíssimo destacar que o motivo da Resolução em referência foram
as  reiteradas  denúncias  recebidas  pelo  CREMERS,  de  que  determinados
hospitais  –  únicos  na  suas  cidades  de  forma  repentina,  abrupta  e  sem
qualquer consulta aos médicos, pacientes e comunidade local, passaram a
atender exclusivamente pelo SUS, deixando desassistidos inúmeros pacientes
– alguns em tratamento de câncer por médicos de sua confiança, por exemplo
– e cerceando o livre exercício profissional de médicos que desenvolveram
toda  sua  vida  profissional  no  local  –  em  alguns  casos  trabalhando  no
nosocômio há mais de 40 anos.

[...]

Ainda, é importante registrar que a Resolução APENAS DECLARA o direito
dos médicos – o que está dentro da competência do CREMERS – ainda mais
diante das peculiaridades desse caso, mas como não se tem ingerência sobre
o gestor público, remete a solução ao Poder Judiciário, não impondo normas
de conduta a pessoas não submetidas à jurisdição da Autarquia. Ou seja, a
Resolução foi editada de forma cuidadosa para não extrapolar a competência
da Autarquia.

Não  se  pode  retirar  a  eficácia  de  uma  resolução  que  não  representa
ingerência alguma na Administração desses hospitais, apenas reconhece o
direito, mas remete a solução – se assim desejar o interessado – à via do
Judiciário.  Na  verdade,  a  Resolução  tem  mais  um  caráter  orientativo,
especialmente nos seus artigos primeiro e segundo, o que não fora percebido
pela decisão agravada.

[...]

Destaca-se que o  CREMERS NÃO impôs  qualquer norma de conduta aos
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administradores dos referidos Hospitais, TANTO QUE NO ART. 2º - CIENTE
DE QUE NÃO PODE OBRIGAR O GESTOR – RECOMENDOU QUE AS
QUESTÕES FOSSEM LEVADAS AO PODER  JUDICIÁRIO.  A Resolução
detém uma carga preponderante de orientação nos arts. 1º e 2º, justamente o
alvo do mandamus. Este Conselho ciente de que não pode obrigar o gestor 
público, apenas DECLAROU O QUE ENTENDE COMO ÉTICO (no art. 1º),
e no art. 2º, de forma cuidadosa e cautelosa, reconheceu que essas questões
somente podem ser solvidas no Judiciário. Com o devido respeito, onde está a
pretensão de imiscuir-se nas Administrações dos Hospitais? 

(grifos nossos)

O ERGS interveio com argumentos afinados àqueles do MPF.

Intimado para esclarecer o significado do art. 3o da resolução em
testilha, o réu assim primeiramente argumentou:

Esse dispositivo explicita o dever de fiscalização e a adoção de medidas por
este Conselho Regional de Medicina, nos limites de sua esfera específica de
atuação  na  instância  ética-profissional,  em  face  exclusivamente  do
profissional médico, Diretor Técnico Médico ou membro do corpo clínico do
hospital,  quando  este  não  possibilita  a  internação  ou  o  atendimento  de
pacientes particulares ou  conveniados em  cidades  nas  quais  há  um único
hospital  com  atendimento  exclusivo  de  pacientes  pelo  Sistema  Único  de
Saúde.

(grifo nosso)

Em nova  petição,  que disse  "complementar"  a primeira,  assim
discorreu:

O art.  3º  da  Resolução  em  comento  apenas  buscou  acentuar  o  dever  de
fiscalização do CREMERS para averiguar a situação do hospital em geral,
caso haja alguma irregularidade para ser noticiada, e não especificamente
porque não permite que médicos atendam ou internem seus pacientes pela via
particular ou por convênios, no caso de atendimento ao 100% SUS sendo a
única instituição da cidade.

[...]

Assim, a fiscalização do art. 3º não significa a imposição de medidas como
abertura de sindicâncias ou processos no caso de o hospital - sendo o único
da cidade - atender 100% SUS. É apenas para esclarecer que a propositura
de ação judicial  para  contornar  esse  impedimento  não obstaculiza  que o
médico  (ou  mesmo  paciente)  comunique  o  CREMERS  sobre  outras
irregularidades a serem FISCALIZADAS.

(grifo nosso)

Flagrada  contradição  entre  as  manifestações  (primeiro  o
CREMERS praticamente alegava falta de interesse de agir, porque alegava que
a resolução apenas aludia à possibilidade do médico ajuizar ação em favor do
cliente;  depois afirma que a resolução permite perseguir diretor médico do
hospital  que  não  obedeça  indicação  de  internação  de  médico  assistente
particular; por fim se desmente e diz que a persecução ao diretor é para outros
fins que não a questão da internação), intimou-se o CREMERS a saná-la e a
dizer se concordava em rever redação do art. 3o, ao que ele requereu suspensão
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do processo pelo prazo de 60 dias para avaliação, proposta não acolhida pelo
MPF.

Finalmente o CREMERS noticiava a suspensão da resolução para
reexame conjunto com a secretaria do Estado do Rio Grande do Sul.

É o que importa relatar. DECIDO.

Repiso o texto da resolução ora em discussão:

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.

Pois bem.

Em  sua  derradeira  manifestação  o  MPF  ressaltava  que  não
importava a manifestação do CREMERS, quando se dizia disposto a revisar
eventualmente  o  conteúdo  da  resolução,  porque  ela  permanece  vigente  no
interregno. Conclusão evidentemente irrebatível, e que justifica exame desde já
da tutela de urgência requerida.

Flagrado ademais, como constou do relatório, que aparentemente
o próprio CREMERS vacila sobre como interpretar sua resolução, o que mais
justifica a intervenção judicial de forma a eliminar essa situação de incerteza
jurídica, ademais reputada ilícita pelo MPF.

Aliás, sob aspecto dogmático processual a resolução revela um
grave vício: quando reputa "ética" a conduta do médico que ingressa em juízo
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porque  não  obteve  internação  de  seu  paciente,  conflita  gravemente  com  a
categoria da legitimidade para agir do processo civil, e estimula uma atuação
fadada ao insucesso (indeferimento da inicial  por ilegitimidade ad causam):
legitimado para postular pedido de internação é o paciente, e não o médico.

Nessa  linha,  se  é  verdade  -após  os  vacilos  discursivos  do
CREMERS em sua defesa nestes autos- que o conteúdo da resolução é só esse
-estimular a busca de tutela judicial por médicos- então se trata de resolução
com pouca ou nenhuma utilidade (salvo de gerar demanda de serviço judiciário
sem qualquer resultado prático).

Mas é lição antiga de hermenêutica que verba cum effectu, sunt
accipienda, ou seja, normas se criam com alguma finalidade, e a interpretação
de  seus  termos  e  palavras  deve  otimizar  essa  teleologia.  Até  se  admite
excepcionalmente que existam "preceitos didáticos" -que meramente repetem o
conteúdo de outras normas ou da própria realidade, fática ou normativa1, mas
se  trata  de  situação  excepcional,  e  como  tal  merecedora  de  interpretação
restritiva:  o que importa é extrair alguma eficácia da norma,  porque não se
presume foi editada sem utilidade.

Em  síntese,  custa  crer  que  o  CREMERS  tenha  se  dado  ao
trabalho de produzir uma nova resolução -com os custos burocráticos que ela
acarreta, de tempo, estudo e de deliberação- com a só finalidade de consagrar
um rematado erro jurídico: dar ultra vires legitimidade processual a quem dela
não dispõe.

Nessa linha, forçoso dar razão ao MPF quando argumenta que 

Inicialmente,  note-se  que  a  interpretação que o  Réu exprime nos  autos a
propósito de seu ato administrativo – que não o vinculará futuramente, por
serem apenas alegações – não altera em nada o teor da norma regulamentar,
que continua vigente  em seus  exatos  termos iniciais.  Quer dizer,  o  exame
sobre  a  Resolução  CREMERS  1/14  não  depende  de  como  atualmente  o
Conselho a lê, porque os argumentos que atualmente expõe no processo, por
si só, não o vinculam e tampouco alteram o ato normativo vergastado.

Reforça-o que o conselho ele próprio junta parecer jurídico que
amparou  a  aprovação  da  resolução  discutida,  em  que  ficava  claro  que
efetivamente  há  intenção  de  perseguir  disciplinarmente  hospitais  do  SUS
-rectius,  seus  diretores  médicos-  que  não  internem  pacientes  de  médicos
particulares:

"Ressalta-se, ainda, que não só os médicos estão submetidos à fiscalização
dos conselhos regionais de medicina, e, por consequência, às prescrições do
código de ética médica. O art 12, do D 44.045 de 19 de julho de 1958, que
regulamenta  a  Lei  3268 de  30  de  setembro de  1957,  deixa  claro  que  as
unidades de saúde, públicas ou particulares, estão sob a ação disciplinar dos
conselhos  regionais  de  medicina.  Nessa  linha,  o  encaminhamento  das
demandas judiciais naõ exclui que os casos concretos seja noticiados a esta
autarquia pelos médicos, com observância ao inc IV do preâmbulo do código
de  ética  médica,  ou  seja,  com  discrição  e  fundamento,  bem  como  pelos
pacientes ou familiares destes, a fim de possibilitar, no uso das atribuições
conferidas pela resolução CFM 2056/2013, a fiscalização do CREMERS às
pessoas  jurídicas  de  prestação  de  assistência  médica,  cuja  regularidade
perante  esta  autarquia  pressupõe  a  observância  das  normas  e  princípios
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éticos." (evento 51 out7)

Aí  se  flagra  a  contradição  entre  os  motivos  da  resolução  e  a
defesa  apresentada  neste  autos  pelo  CREMERS:  primeiro,  na  seara
administrativa,   entendendo  que  hospitais  estão  sujeitos  a  sua  fiscalização;
agora, neste autos, afirmando que não lhe cabe sancionar as unidades de saúde
ou seus dirigentes, e nisso desmentindo petição anterior! Essa argumentação
volúvel é dificilmente conciliável com os arts. 14 e 17 do CPC, pelo vai o réu
sancionado segundo o art. 18 do CPC.

Pois bem. Afigura-se irrepreensível a argumentação tecida pelo
MPF sobre o vício de incompetência que macula a resolução em exame. Em
homenagem a sua ilustrada subscritora, Dra. Ana Paula Carbalho de Medeiros,
acolho-a per relationem:

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  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 enumerativa.

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, cabendolhes 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
fiscalizar o exercício da medicina. Esta lei, contudo, não atribuiu aos citados
conselhos poder normativo direto sobre a generalidade dos serviços de saúde
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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 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”.

[...]

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

Documento:710000640669 file:///C:/Users/cetosin/Downloads/Evento 67 - SENT1_arquivos/contr...

8 de 17 29/04/2015 16:36



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:

[…]

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;

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
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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;

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

Documento:710000640669 file:///C:/Users/cetosin/Downloads/Evento 67 - SENT1_arquivos/contr...

10 de 17 29/04/2015 16:36



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:

 

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.

Não o bastasse, este juízo -e eis a serendipidade em grau máximo
da distribuição processual...!-  já  outrora apreciou ação civil  pública em que
ninguém menos  que  o  CREMERS pedia  a  este  juiz que se  autorizasse aos
médicos internarem seus pacientes em hospitais que atendessem pelo SUS sem
necessidade de triagem por médicos do sistema público. Ou seja, em ação que
ainda  tramita  o  CREMERS  -como  que  reconhecendo  que  não  tinha
competência  para  atuar  na  matéria-  pedia  que  o  judiciário  interviesse  na
política pública  de  internação em hospitais  do SUS.  Inclusive se tratava de
pedido mais amplo que este de agora: abrangia qualquer hospital que atendesse
pelo SUS, quando aqui a resolução abrange cidades com um único hospital que
atenda exclusivamente pelo SUS 2

Agora,  em  venire  contra  factum  proprium  flagrante,  o
CREMERS  edita  ele próprio resolução que  não apenas confronta  com sua
atuação anterior, como despreza a sentença que julgou improcedente seu pleito.
Aliás, irreverência assim grave a comando judicial pelo administrador público
é conduta quiçá a merecer exame sob o prisma da lei de improbidade (Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que [...] viole os deveres de [...]
lealdade às instituições).

Não  bastasse  a  argumentação  fulcrada  na  incompetência  do
CREMERS, também sob o aspecto material tampouco seria de merecer trânsito
a resolução em comento. Ao ensejo remeto às considerações que teci naquela
primeira ação (proc 2003.71.00.037104-4)::

As conseqüências seriam ainda mais sérias se  acatados os demais  pleitos
formulados pelo CREMERS. Subverteria toda a lógica e finalidade do SUS
admitir-se  a  internação de pacientes por solicitação de médico  particular.
Estar-se-ia  autorizando aqueles  que dispõem de recursos  para  arcar  com
consultas particulares a serem atendidos com a cobertura integral do SUS
sem necessidade de se submeterem ao crivo de uma equipe de triagem, cuja
atuação  se  justifica  pela  necessidade  de  se  estabelecer  prioridades  de
atendimento, por critérios objetivos, pautados pelo binômio necessidade da
internação e disponibilidade de leitos  e  por políticas públicas da  área da
saúde.  Sinale-se  que  os  referidos  exames  prévios,  como  condição  para
internação,  são  também  necessários  para  que  a  Administração  Pública
detenha conhecimentos suficientes  acerca  da  condição do paciente,  o  que
permite  a  averiguação  das  despesas,  a  elaboração  de  uma  orientação
programática,  o  estabelecimento  de  prioridades  e  a  atribuição  de  um
tratamento adequado ao paciente, tudo isso em atenção à universalidade e
isonomia dos serviços públicos.

Ademais, como bem destaca o parecer do MPF (fl.160 da ação conexa), "já
que a oferta de serviços pelo sistema público é insuficiente para atender à
demanda com  a  agilidade desejada,  em decorrência  de fatores  diversos  -
como,  por  exemplo,  a  escassez  de  recursos,  insuficiência  da  capacidade
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instalada  ou  contratada de  serviços  -  pelo  menos  a  lista  de  espera  deve
garantir um tratamento isonômico entre aqueles que estão no aguardo de um
procedimento médico que exija a internação hospitalar".

Se,  porventura,  dispensada a  triagem,  a  necessidade  de  internação  desse
paciente privilegiado se sobreporia à daqueles pacientes que aguardam em
longas filas pela triagem, sem um exame criterioso da gravidade e prioridade
de cada caso.

Vislumbre-se, então, o panorama que se configuraria acaso acolhido o pleito
da demandante na  sua  integralidade:  bastaria  a  indicação de internação
exarada  por  médico  particular  para  que  este  privilegiado  paciente  não
precisasse se submeter às infindáveis filas para triagem imposta aos demais
usuários do sistema, não tão favorecidos; após, o paciente poderia optar por
custear  uma  diferença  para  poder  se  alojar  em  acomodações  mais
confortáveis,  ainda ocupando um dentre os limitados leitos  disponíveis no
SUS; por fim, poderia optar, arcando com o custo da complementação, pelo
atendimento do médico particular da sua escolha.

Seria  um  retrocesso  incomensurável.  O  SUS  passaria  de  um  sistema  de
inclusão  social  a  nada  mais  que  um  plano  de  saúde  ou  "sistema  de
descontos", tudo em flagrante prejuízo aos menos favorecidos.

A procedência da ação importaria a criação, com a chancela do Judiciário,
de  um  sistema  misto,  entre  público  e  privado,  e  "embora  a  Constituição
admita a prestação de serviços de assistência à saúde pela iniciativa privada,
o cidadão não goza de ampla liberdade para, em um mesmo atendimento ou
tratamento  (quando  internado),  ser  parcialmente  atendido  pelo  sistema
público e, na outra parcela, utilizar serviços privados. Essa prática conduz a
graves distorções e à preterição da isonomia no atendimento, pois possibilita
ao paciente  contratar serviços privados para o início do tratamento e, no
correr  do  tempo,  se  valer  de  pontuais  serviços  públicos,  burlando  os
mecanismos habituais  de acesso  e  prejudicando o  paciente  que,  desde o
início,  optou  pelo  atendimento  estritamente  público.  Vale  dizer,  a  cada
tratamento o paciente tem a faculdade de utilizar o sistema público, mas não
pode 'mesclar' a assistência pelo SUS com a assistência privada, a seu bel
prazer."  (Marlon  Alberto  Weichert  in  Saúde  e  Federação na  Constituição
Brasileira, Lumen Juris Editora, 2004, p. 164).

Reforça-o o MPF em sua inicial nestes autos:

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
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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  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 estatal.

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.

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”.

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,
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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.

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.

Coincidentemente, quando se concluía a redação desta decisão, o
CREMERS  peticionou  informando  que  suspendera  ele  próprio,
administrativamente,  a  resolução ora atacada pelo MPF.  Trata-se de medida
que repercute na antecipação de tutela, esta que efetivamente fica sem objeto.
Sem embargo, porque a resolução, nos termos da petição do réu, somente está

Documento:710000640669 file:///C:/Users/cetosin/Downloads/Evento 67 - SENT1_arquivos/contr...

15 de 17 29/04/2015 16:36



suspensa enquanto é reexaminada em conjunto com a Secretaria de Saúde do
ERGS, não perde o processo seu objeto. Aliás, é importante firmar, de uma vez
por todas, que o CREMERS é absolutamente desprovido de competência para
gerir acesso a serviços públicos de saúde, de forma que não há sequer o que
revisar ou reexaminar nessa resolução, cujo destino ora se sela.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  julgo  procedente  o  pedido  para  anular  a
resolução  CREMERS  nº  01/2014,  que  assim  dispunha  na  essência:  "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".

Condeno o réu a pagar multa por litigância de má-fé que fixo em
1% sobre o valor da causa.

Ordeno  ao  réu  publique  o  dispositivo  desta  sentença  em  dois
jornais de grande circulação (estadual) e em sua página na internet.

Sem honorários (EREsp 895.530-PR, Rel. Min. Eliana Calmon,
julgados em 26/8/2009) ou custas.

Vinda(s) a(s) apelação(ões) e satisfeitos os pressupostos recursais,
recebo-a(s) no duplo efeito, oportunizando-se contra razões e, após, devendo-se
remeter o feito ao eg. TRF4.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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1. "O Código Tributário Nacional estabelece ser irrelevante para
determinação  da  natureza  específica  de  um  tributo  'a  destinação  legal  do
produto de sua arrecadação' (art. 4º, II). É uma disposição didática lapidar. Não
é norma, mas um oportuno preceito didático, doutrinariamente correto Ataliba,
Geraldo.  Hipóteses de  Incidência  Tributária",  6ª  Edição,  Editora  Malheiros,
São Paulo, 2005 ↩

2. Eis os pedidos da ação em referência (2003.71.00.037104-4):
(i)  de  opção  por  internação  hospitalar  em melhores  acomodações  mediante
pagamento de "diferença de classe" e (ii) à internação pelo Sistema Único de
Saúde por recomendação e com assistência de médico particular, sem exigência
de triagem prévia e imposição de outro profissional para acompanhamento do
tratamento. A ação tramita presentemente no TRF4. ↩

Documento eletrônico assinado por GABRIEL MENNA BARRETO VON GEHLEN, Juiz Federal
Substituto, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução
TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
disponível  no  endereço  eletrônico  http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o
preenchimento do código verificador 710000640669v2 e do código CRC d7c8abc5.
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