
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Tribunal Regional Federal da 3ª Região - 2º grau

O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de número 5031249-92.2019.4.03.0000
em 28/01/2020 14:44:22 por SERGIO LAURIA FERREIRA
Documento assinado por: 

- SERGIO LAURIA FERREIRA

Consulte este documento em:
https://pje2g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 20012814442272500000122325196
ID do documento: 122845562



EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA  DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5031249-92.2019.4.03.0000  

PROCESSO N.º 5031249-92.2019.4.03.0000/SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGTE: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS
AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATORA: CONSUELO YOSHIDA – SEXTA TURMA

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos  em epígrafe,
no exercício de suas funções institucionais, vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 1.021 do
Código de Processo Civil e no artigo 250 do Regimento Interno do E. Tribunal Regional Federal da
3ª Região, apresentar AGRAVO   INTERNO   contra a r. decisão que concedeu efeito suspensivo ao
Agravo de Instrumento, cujos termos seguem anexos.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020

Sérgio Lauria Ferreira
Procurador Regional da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

Agravante:   Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

Agravado:   Ministério Público Federal
Processo de origem:    5005407-46.2019.4.03.6100
Tribunal ad quem:      Tribunal Regional Federal da 3ª Região
____________________________________________      ________________________

MINUTA DO AGRAVO INTERNO

Egrégio Tribunal,
Colenda Turma:

O presente Agravo Interno  volta-se contra a r. decisão monocrática
(id. 110614797),  prolatada pela i. Desembargadora Federal Relatora Consuelo Yoshida que, nos
termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu conceder efeito suspensivo
ao Agravo de Instrumento interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a
fim  de suspender  o  trâmite  do  cumprimento  provisório  da  Ação  Civil  Pública  nº  0017488-
30.2010.4.03.6100 e obstar a cobrança da multa diária em face da agência reguladora demandada.

1. HISTÓRICO     DA     DEMANDA  

 Em primeiro lugar, e para entendermos melhor a questão, traçamos
abaixo um breve resumo dos principais incidentes processuais que antecederam a interposição do
presente Agravo de Instrumento, relacionados à Ação Civil Pública nº 0017488-30.2010.4.03.6100.

1.1 Da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0017488-30.2010.4.03.6100

 A Ação  Civil  Pública  que  dá  supedâneo  ao  presente  recurso  foi
proposta pelo Ministério Público Federal em face da Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, com vistas a obter provimento jurisdicional que condene a referida autarquia a expedir, em
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prazo fixado pelo juízo,  regulamentação que:  (a) determine às operadoras de plano privado de
assistência à saúde que forneçam a seus beneficiários, a pedido destes e em determinado prazo
fixado pela ANS, os percentuais de cesarianas e partos normais efetuados pelos obstetras e
hospitais  remunerados  pela  operadora  no  ano  anterior  ao  questionamento;  (b) defina,
segundo seus critérios técnicos, um modelo de partograma e o estabeleça como documento
obrigatório  a  ser  utilizado  em  todos  os  nascimentos,  como  condição  para  recebimento  da
remuneração da operadora;  (c) determine a utilização do cartão da gestante como documento
obrigatório;  (d)  determine às  operadoras  e  hospitais  que sejam obrigados  a  credenciar e
possibilitar a atuação dos enfermeiros obstétricos no acompanhamento de trabalho de parto e
parto; (e) crie indicadores e notas de qualificação para operadoras e hospitais específicos para
a  questão  da  redução  do  número  de  cesarianas  e  adoção  de  práticas  humanizadoras  do
nascimento;  (f) estabeleça que a remuneração dos honorários médicos a serem pagos pelas
operadoras seja proporcional e significativamente superior para o parto normal em relação à
cesariana, em montante a ser definido pela ANS segundo seus critérios técnicos.

 Devidamente processado o feito, sobreveio a r. sentença que julgou
in totum procedentes os pedidos aduzidos.

Ademais, por entender presentes os requisitos do art. 461 do Código
de Processo Civil, o d. Magistrado a quo concedeu a antecipação de tutela na sentença, impondo
à Diretoria Colegiada da autarquia ré que elabore, no prazo de 60 (sessenta) dias, as minutas de
Resoluções  Normativas  necessárias  para  implementação  das  determinações  supra  e  os  atos
necessários  para  a  sua  publicação,  sem atrasos  injustificáveis  diante  da  relevância  pública  da
matéria  tratada  nestes  autos  e  da  necessidade  premente  de  se  atribuir  ao  parto  normal  como
desfecho natural da gravidez, com práticas humanizadas de recepção dos nossos semelhantes na
rede  privada  de saúde,  sob pena de multa  diária  de R$ 10.000,00 (dez  mil  reais)  em caso de
descumprimento, a ser revertida a pessoa jurídica que diligenciou administrativamente culminando
no ajuizamento da presente ação, "Parto do Princípio - Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa",
cujos  valores  ficarão  sob  fiscalização  do  Ministério  Público  Federal,  a  fim  de  possibilitar  o
propósito de seu objeto social na promoção dos benefícios do parto humanizado, do parto ativo, do
protagonismo da mulher no parto e contra a banalização da cesariana, a fim de contribuir para a
diminuição dos elevados índices de cesáreas no Brasil.

Por oportuno, transcrevemos o dispositivo da r. sentença:

“Isto posto e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito da causa, nos termos do art. 269,
inciso I,  do Código de Processo Civil  para determinar  à  ANS que
proceda à regulamentação no sentido de:
a) determinar às operadoras de plano privado de assistência à saúde,
que forneçam a seus beneficiários, a pedido destes e em prazo fixado
pela ANS, os percentuais de cesarianas e partos normais efetuados
pelos  obstetras  e  hospitais  remunerados  pela  operadora  no  ano
anterior ao questionamento;
b) definir,  segundo  critérios  técnicos,  um  modelo  de  partograma
estabelecendo-o como documento obrigatório a ser utilizado em todos
os nascimentos, como condição para recebimento da remuneração da
operadora  ou  de  relatório  médico  nos  casos  excepcionais  de
impossibilidade;
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c) determinar  a utilização do Cartão da Gestante  como documento
obrigatório a ser fornecido às gestantes;
d) determinar  às  operadoras  e  hospitais  que  credenciem  e
possibilitem a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no
acompanhamento  de  trabalho  de  parto  e  do  próprio  parto,
mantendo atualizada a relação de profissionais credenciados para
livre consulta das consumidoras;
e) criação de indicadores e notas de qualificação para operadoras
e hospitais específicos para a questão da redução do número de
cesarianas e adoção de práticas humanizadoras do nascimento e;
f) estabelecer que a remuneração dos honorários profissionais a serem
pagos pelas operadoras ao parto normal de, no mínimo, o triplo do
valor atribuído à cesariana,  cujo montante será definido pela ANS,
segundo seus critérios técnicos.
Presentes  os  requisitos  do  art.  461  do  Código  de  Processo  Civil,
CONCEDO TUTELA ANTECIPADA e,  da  mesma  forma  que  foi
suficiente para a edição das resoluções normativas apresentadas em
Juízo que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a Diretoria Colegiada da ré
elabore  as  minutas  de  Resoluções  Normativas  necessárias  para
implementação das determinações supra e os atos necessários para a
sua  publicação,  sem  atrasos  injustificáveis  diante  da  relevância
pública da matéria tratada nestes autos e da necessidade premente de
se atribuir ao parto normal como desfecho natural da gravidez, com
práticas  humanizadas  de  recepção  dos  nossos  semelhantes  na  rede
privada de saúde, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) em caso de descumprimento, a ser revertida a pessoa jurídica
que diligenciou administrativamente culminando no ajuizamento da
presente  ação,  "Parto  do  Princípio  -  Mulheres  em  Rede  pela
Maternidade  Ativa",  cujos  valores  ficarão  sob  fiscalização  do
Ministério Público Federal, a fim de possibilitar o propósito de seu
objeto social na promoção dos benefícios do parto humanizado, do
parto  ativo,  do  protagonismo  da  mulher  no  parto  e  contra  a
banalização da cesariana, a fim de contribuir para a diminuição dos
elevados índices de cesáreas no Brasil.
Comunique-se ao Conselho Federal  de Medicina (CFM), Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN), bem como as demais instituições
que compareceram em audiência perante este Juízo.
Tendo em vista a jurisprudência majoritária contrária ao recebimento
de  honorários  pelo  Ministério  Público  (Neste  sentido:  RESP
895.530/PR) e por questão de simetria aos termos do art. 17 da Lei nº.
7.347/85, deixo de impor a condenação em honorários advocatícios à
ré”.
(grifos nossos)
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1.2 Do pedido de Suspensão de Execução de Sentença apresentado pela ANS (SuExSe nº
0000858-50.2016.4.03.0000)

Irresignada, e diante da antecipação da tutela concedida na r. sentença,
a  ANS ingressou com incidente de Suspensão de Execução de Sentença (SuExSe nº 0000858-
50.2016.4.03.0000) requerendo a imediata suspensão da tutela antecipada deferida pelo Juízo a
quo especificamente  quanto  aos  itens  d,  e e  f,  quais  sejam:  determinação  às  operadoras  e
hospitais que credenciem e possibilitem a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no
acompanhamento de trabalho de parto e do próprio parto, mantendo atualizada a relação de
profissionais credenciados para livre consulta das consumidoras;  criação de indicadores e notas
de qualificação para operadoras e hospitais específicos para a questão da redução do número de
cesarianas e adoção de práticas humanizadoras do nascimento; e estabelecimento da remuneração
dos honorários profissionais a serem pagos pelas operadoras ao parto normal de, no mínimo,
o triplo do valor atribuído à cesariana, cujo montante será definido pela ANS, segundo seus
critérios técnicos.

Distribuído  o  pedido,  o  Exmo.  Desembargador  Federal  Presidente
desse Egrégio Tribunal decidiu por bem  suspender,  em parte,  a tutela antecipada concedida na
sentença para vetar a modificação da tabela de remuneração do parto normal, explicitando,
porém, que sem prejuízo das providências já discriminadas, a requerente deveria redigir nota
técnica,  em linguagem acessível  para  leigos,  com a descrição  dos  riscos  relacionados  aos
partos normal e cesáreo, para as mães e as crianças, de apresentação e entrega obrigatórias,
pelos  médicos,  para  as  pacientes,  em  três  consultas  distintas,  no  curso  do  processo  de
acompanhamento da gestação.

 Transcrevemos o dispositivo da r. decisão:

“Por  estes  fundamentos,  suspendo,  em parte, a  tutela  antecipada
concedida na sentença, para:
1. Vetar a modificação da tabela de remuneração do parto normal;
2. Explicitar que,  sem prejuízo  das providências já discriminadas, a
requerente redigirá nota técnica, em linguagem acessível para leigos,
com  a  descrição  dos  riscos  relacionados  aos  partos  normal  e
cesáreo,  para  as  mães  e  as  crianças,  de  apresentação  e  entrega
obrigatórias, pelos médicos, para as pacientes, em três consultas
distintas, no curso do processo de acompanhamento da gestação. A
requerente enviará a nota técnica ao Conselho Federal de Medicina,
para  que  a  autarquia  cuide  da  observância  e  da  fiscalização  do
procedimento de informação compulsória pela classe médica”.
(grifos presentes no original)

 Contra  a  r.  decisão,  o  Ministério  Público  Federal  interpôs  Agravo
Legal, o qual, porém, veio a ser improvido por acórdão não unânime proferido pelo Órgão Especial
desse Eg. Tribunal:
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AGRAVO  REGIMENTAL.  SUSPENSÃO  DE  LIMINAR  OU
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANS. PLANO DE SAÚDE. PARTO
NORMAL.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS.
RISCO  À  SAÚDE  E  À  ECONOMIA  PÚBLICAS.  AGRAVO
IMPROVIDO.
I - Presença do requisito de grave lesão à saúde. Possibilidade de que
a  exasperação  dos  honorários  incentive  profissionais  da  saúde  a
optarem  pelo  parto  normal,  ainda  que  não  recomendado  no  caso
concreto.
II  -  Presença  do  requisito  de  grave  lesão  à  economia  pública.  A
aplicação da remuneração diferenciada e superior para o parto normal
coloca  em  risco  o  equilíbrio  econômico  da  relação  entre  os
consumidores e as operadoras de planos de saúde.
III - Agravo regimental improvido.

Sendo  assim,  por  força  do  v.  Acórdão  proferido  em  sede  da
Suspensão  de  Execução  de  Sentença  nº  0000858-50.2016.4.03.0000,  intentada  pela  ANS,  a  r.
sentença veio  a  ser  suspensa  quanto ao provimento  condenatório contido  no item f,  qual  seja,
estabelecimento da remuneração dos honorários profissionais ao parto normal de, no mínimo, o
triplo  do  valor  atribuído  à  cesariana,  permanecendo,  porém,  plenamente válida  e  eficaz  em
relação aos provimentos condenatórios referentes aos itens d e e do dispositivo, a saber:

(i) determinar  às  operadoras  e  hospitais  que  credenciem  e
possibilitem a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no
acompanhamento  de  trabalho  de  parto  e  do  próprio  parto,
mantendo atualizada a relação de profissionais credenciados para
livre consulta das consumidoras (item d); e

(ii)  criação  de  indicadores  e  notas  de  qualificação  para
operadoras e hospitais específicos para a questão da redução do
número  de  cesarianas  e  adoção  de  práticas  humanizadoras  do
nascimento (item e)

1.3  Das  audiências  públicas  realizadas  no  curso  da  Apelação  Cível  e  do  absoluto
desinteresse  demonstrado  pela  ANS  em  adotar  a  via  conciliatória  (Apel.  Cível  nº
0017488-30.2010.4.03.6100)

 Paralelamente ao pedido de Suspensão de Execução de Sentença, a
ANS interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, tendo a i. Relatora, após a apresentação
de parecer pelo Ministério Público Federal na qualidade de custos legis, designado a realização de
audiência  pública  com  vistas  a  “discutir  a  viabilidade  do  cumprimento  de  algumas  das
determinações da r.  sentença”,  debatendo-se,  especificamente,  “os mecanismos necessários para
incremento gradual do número de partos normais realizados em hospitais privados por médicos, na
maioria das vezes com cobertura dos planos de saúde” (fls. 2767 dos autos da Apelação Cível).
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No  decorrer  do  ano  de  2018,  duas  Audiências  Públicas  foram
realizadas.  Contudo,  finalizada  a  terceira  audiência  pública  e  diante  do  absoluto  desinteresse
demonstrado pela ANS em adotar a via conciliatória, ignorando, inclusive, toda e qualquer tentativa
de  diálogo  para  a  discussão  dos  índices  de  qualidade  elaborados  pelo  Grupo  de  Trabalho
constituído no decorrer das próprias audiências públicas, o Ministério Público Federal peticionou
nos autos  da  Apelação Cível  informando  o encerramento de sua participação nas referidas
audiências. Ainda na referida oportunidade, destacou que face à urgência e à sensibilidade social
do  problema,  continuaria  a  zelar,  junto  ao  Juízo  competente  e  no  exercício  de  suas
prerrogativas  constitucionais  e  legais,  pela  execução provisória  da sentença na parte  não
suspensa, aguardando, com o devido acato, a decisão colegiada a respeito do mérito do recurso
(fls. 3621/3622 dos autos da Apelação Cível).

 Por  sua  vez,  após  a  realização  da  terceira  audiência  pública  e
considerando-se a permanência da postura refratária e a manobra diversiva da ANS, evidenciada
com a apresentação de proposta para a regulação e fiscalização dos índices de qualidade diferente
da que vinha então sendo discutida pelo GT constituído no caso, além da aparente mudança de
metodologia das audiências públicas, as quais de caráter informativo passaram a assumir natureza
executiva,  visando  a  implementação de  uma  política  pública  o  Ministério  Público  Federal
peticionou novamente requerendo o chamamento do processo à ordem.

 Especificamente,  requereu:  a)  suspensão  da  audiência  pública
marcada para o dia 28.05.19,  bem como da reunião de trabalho do grupo  marcada para o dia
21.05.19, até que fossem promovidas por parte da Relatoria, e acordadas pelo MPF e ANS, bem
como pelos terceiros participantes das audiências, regras sobre os procedimentos e propósitos
das audiências; b) resolução das questões pendentes nos autos, na forma do art. 357, I,  e que
tocam diretamente à lide recursal,  como a perícia médica juntada pelo MPF e pendente de
intimação da ANS para manifestação, conforme o art. 436 do CPC e c) manifestação da ANS
sobre seu real interesse em entabular algum acordo com o MPF nos autos (fls. 3861/3867 dos
autos da Apelação Cível).

 Submetidos os autos a conclusão, a i. Relatora manteve a reunião do
Grupo de Trabalho e a audiência pública designada para o dia 27/5/2019, registrando ainda o que
denominou de “postura intransigente do Ministério Público Federal, bem como dos subscritores
que integram o Grupo de Trabalho” (fls. 3899).

 O  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  na  sequência
reafirmando o seu  compromisso de prosseguir com debates que efetivamente possam contribuir
para a melhoria da causa, mas, desde que, mercê das normas processuais de regência, a ré ANS
seja conduzida por V. Exa. a  efetivamente enfrentar os pontos cruciais da demanda, conforme
elencados pelo parquet na condição de autor da presente ação civil pública e representante da
sociedade, requerendo, assim, a reconsideração do despacho proferido e o deferimento dos pedidos
apresentados na derradeira petição (fls. 3935/3938 dos autos da Apelação Cível).

 Não  obstante,  a  i.  Relatora  indeferiu  o  pedido  de  reconsideração,
mantendo, no mais, a audiência pública designada para o dia 27/5/2019, esclarecendo, ainda, que,
como mencionado no despacho anterior, “referidas audiências públicas buscam suprir e ampliar os
restritos limites da ação civil  pública ajuizada pelo Orgão Ministerial,  e  impulsionar a política
pública do Parto Adequado, instituída em razão do ajuizamento da ação e de implantação gradual”
(fls. 3940 dos autos da Apelação Cível).
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 Após a reunião do Grupo de Trabalho e por ocasião da finalização da
quinta e última audiência pública, a i. Relatora designou reunião na sede do COSAÚDE, situado na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, a qual veio a realizar-se em 1º de julho de 2019 (fls. 3947 dos autos da
Apelação Cível).

1.4 Do descumprimento da sentença por parte da ANS

 
Sobre as determinações a si impostas pela sentença, a ANS limitou-se

a editar a Resolução Normativa nº 398/16, que trata do credenciamento dos enfermeiros obstétricos
e  obstetrizes  no  trabalho  de  parto,  fazendo-o  também  em  relação  a  uma  nota  técnica  de
esclarecimento sobre os perigos da cesárea a ser entregue à gestante quando de sua consulta no pré-
natal, determinada por S. Exa. o Presidente do Tribunal quando da análise do pedido de suspensão
da sentença, nada mais.

 Tais medidas, no entanto, à míngua de qualquer atuação por parte da
ANS,  visando  o  seu  efetivo  cumprimento,  mostraram-se  absolutamente  ineficazes.  O
credenciamento dos enfermeiros obstétricos pelos hospitais está hoje por volta dos 6%. Não há
sequer conhecimento por parte da ANS, se a Nota de esclarecimento por ela elaborada, tenha, de
fato,  sido  alguma  vez  entregue  a  uma  gestante.  E  quanto  à  criação  de  índices  de  qualidade,
previstos  no  item  “e”  da  sentença,  apesar  da  retórica  da  agravante  de  que  já  o  fazia
sistematicamente, não se tem notícia se algum indicador sobre a matéria foi de fato criado pelo
órgão após a sentença.

 O resultado é que tal negligência só fez agravar o quadro que já era
desesperador sobre o número de cesáreas. Passados quase 4 (quatro) anos desde a prolação da
sentença, como se extrai do bem lançado pedido executório do MPF, da lavra da digna colega
Procuradora da República, Dra. Ana Carolina Previtalli, as taxas de cesáreas no setor não público
só aumentaram no país, passando de 67,83, à época da prolação da sentença, em 2015, para
68,33% em 2018, verbis:

“Conforme já informamos ao Tribunal Regional Federal, os índices
de cesarianas  no setor privado não tiveram qualquer redução.
Pelo  contrário,  sofreram  inclusive  um  sensível  aumento,  não
obstante a condenação proferida.
Nesse  sentido,  informações  trazidas  pelo  Ministério  da  Saúde  em
maio de 2018 revelam que os partos cirúrgicos em 2015 ocorriam em
67,83% dos nascimentos no setor não público. Já em 2018, estavam
em 68,33%. Vale ressaltar que os hospitais do “setor não público”,
informados pelo Ministério da Saúde, incluem os hospitais mistos, o
que eleva um pouco as taxas de parto normal.   
Porém,  no  setor  privado  especificamente,  o  breve  acesso  ao  sítio
eletrônico  http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-
operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/taxas-de-partos-
cesareos-por-operadora-de-plano-de-saude confirma  as  taxas
vergonhosas dos partos cirúrgicos por operadoras de saúde. Muitas
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delas apresentam índices superiores a 80%, algumas chegam a perto
de 100%.
Nesse  sentido,  vale  ressaltar  alguns  números  que  estão  publicados
pela ANS referentes a grandes operadoras de saúde no ano de 2017
(os dados de 2018 ainda não foram publicados):  Allianz Saúde S/A –
83% de cesarianas; Unimed Seguros Saúde S/A – 87% de cesarianas;
Bradesco Saúde S/A – 89% de cesarianas; Sul América Companhia de
Seguro  Saúde  –  81%  de  cesarianas;  Unimed  Litoral  Sul/RS
Cooperativa  Médica  S/A  –  98%  de  cesarianas  (várias  Unimeds
regionais  possuem  índices  assustadores);  Amil  Assistência  Médica
Internacional 84% de cesarianas”.
(grifos nossos e presentes no original)

 
  A alegação  da  ANS,  portanto,  sobre  o  pretenso  cumprimento  da
sentença, é categoricamente contestada pelos fatos, e contra estes não há argumentos.

1.5 Do pedido de cumprimento de sentença por parte do Ministério Público Federal, o
qual confere supedâneo ao presente recurso (PJe nº 5005407-46.2019.4.03.6100)

 Diante da ausência e/ou ineficácia das medidas adotadas pelo órgão
regulador, seja no plano formal, seja no material, e cioso dos seus deveres, tanto de parte como de
custos legis nesse processo, e dada ainda à flagrante mora em que se encontra a agravante no
cumprimento da referida sentença,  que  a  sujeita  à  multa  diária  de R$ 10.000,00,  o  Ministério
Público Federal não viu outra alternativa, senão, por intermédio da Procuradoria da República em
São  Paulo,  dar  prosseguimento  ao  cumprimento  provisório  de  referida  sentença  judicial
condenatória de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 516, inciso II, 536 e 537, §§ 3º e 4º,
todos dos Código de Processo Civil de 2015, requerendo:

“[...] 2) seja a condenada Agência Nacional de Saúde intimada para
que:
2.a) comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento adequado
e efetivo das obrigações determinadas pela sentença proferida em sua
alínea d,  garantindo efetividade à  Resolução Normativa  nº  398/16,
possibilitando efetivo credenciamento de enfermeiros obstétricos e
obstetrizes em operadoras de saúde hospitais conveniados,  bem
como ressarcimento pelos serviços e consultas por eles prestados,
seja  em  atendimentos  nas  entidades  hospitalares,  seja  em
consultas pré-natais e pós-parto;
2.b) comprove, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento adequado
e efetivo das obrigações determinadas pela sentença proferida em sua
alínea “d”, com a  criação de indicadores e notas de qualificação
para operadoras e hospitais específicos para a questão da redução
do número de cesarianas e adoção de práticas humanizadoras do
nascimento,  inclusive  com  amparo  no  documento  científico
elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região.
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2.c)  em  caso  de  não  cumprimento  do  acima  determinado,  seja
aplicada,  após  o cálculo de seu montante pelo setor  competente,  a
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme
estipulado pela sentença proferida por este E. Juízo, a incidir na forma
do parágrafo 4º do artigo 537 do Código de Processo Civil, desde a
data  fixada  pela  r.  sentença  como  máxima  para  cumprimento  das
obrigações”.
(grifos nossos)

 Distribuído  o  incidente,  o  d.  Juízo  a  quo,  na  pessoa  do  ilustre
Magistrado,  Dr.  Victorio  Giuzio  Neto,  em  decisão,  novamente  percuciente  e  corajosa,  e  que
demonstra o verdadeiro compromisso que se espera do homem público para com um tema tão
relevante e urgente como o é o das cesáreas, deferiu in totum o pedido, não sem antes colocar a
questão nos seus devidos termos, demonstrando que baseia a verdade na realidade dos fatos, e não
na retórica dos argumentos, e por isso mesmo não relega à lógica do mercado (que não contempla
todos os aspectos do fenômeno social)1, a justiça de suas decisões. Pelo contrário, assume o dever
de priorizar a lei e a ética, sobretudo quando estão em jogo a vida, a dignidade e a segurança
da pessoa humana.

 Isto é bem evidente no seguinte trecho de sua decisão, quando tece
uma crítica aguda sobre as nuances da ética médica atual (id. 17648600 dos autos originários), in
verbis:

“[...]
Que normas éticas constantes do atual Código de Ética Médica, como
de anteriores,  imponham que a  medicina  deve  ser  exercida  com a
utilização de meio técnicos e disponíveis que visem aos melhores
resultados,  mesmo com este  princípio figurando,  topologicamente,
como o último a se observado pelos médicos (XXVI), constando 23
posições abaixo do terceiro princípio que dispõe que: “para exercer a
medicina  com honra  e  dignidade,  o  médico  necessita  ter  boas
condições de trabalho e ser remunerado de forma justa” a revelar,
em  uma  interpretação  sistemática  que  as  condições  de  trabalho  e
remuneração são consideradas mais relevantes na ética médica do que
a vida de seus pacientes, fato é que mesmo sendo o último não deixa
de representar um princípio ético a ser seguido.
Talvez esta caracterização topológica leve a uma interpretação médica
de  categorização  deste  princípio  como  o  último  a  ser  observado,
consequentemente de pouca importância.
O referido Código estabelece entre os “Direitos dos Médicos”, já em
seu segundo item (II) uma prerrogativa de “indicar o procedimento
adequado  ao  paciente,  observadas  as  práticas  cientificamente
reconhecidas e respeitada a legislação vigente” que parece que não
se interpreta em conjunto com a vedação profissional expressa no Art.
14  que  dispões:  (é  vedado)  “Praticar  ou  indicar  atos  médicos
desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país.
[...]

1POLANYI, Karl, A ilusão da Economia
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Tem-se que, se um médico recomendar uma cesariana, mesmo que
desnecessária,  por  estar  ele  no  pleno  exercício  de  um  direito
assegurado  pelo  Código  de  Ética  Médica,  não  pode  vir  a  sofrer
qualquer questionamento de outro colega médico pois isto pode ser
visto como “desvio ético” conforme Art. 52 do Código de Ética.”
(grifos presentes no original)

  
Essa  concepção  correta  de  radicar  a  análise  do  problema  em

princípios e  valores,  e não meramente em interesses, levou o Magistrado a conclusões precisas
sobre o verdadeiro papel dos órgãos de Estado, e do próprio Poder Judiciário no seu enfrentamento,
bem como sobre a mora da ANS no cumprimento da obrigação, fazendo-o deferir o pedido do MPF
de  cumprimento  da  sentença,  nos  seguintes  termos  (id.  17648600  e  id.  17857967  dos  autos
originários), verbis:

“[…]
Portanto,  considerando se encontrarem    presentes elementos fáticos  
mais  que  suficientes   para  justificar  o  requerido  pelo  Ministério  
Público Federal, DEFIRO o pedido para o fim de DETERMINAR à
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS que:
1º)  COMPROVE,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  o  cumprimento
adequado  e  efetivo  das  obrigações  determinadas  pela  sentença
proferida em sua alínea "d", garantindo efetividade à Resolução
Normativa  398/16,  possibilitando  o  credenciamento  efetivo  de  a)
Enfermeiros Obstétricos e b) Obstetrizes nas Operadoras de Planos de
Saúde e hospitais conveniados,  bem como do  ressarcimento pelos
serviços e consultas por eles prestados, seja em atendimentos nas
entidades hospitalares, seja em consultas pré-natais e pós-parto.
2ª)  COMPROVE,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  o  cumprimento
adequado  e  efetivo  das  obrigações  determinadas  pela  sentença
proferida em sua alínea "e”, com a criação de indicadores e notas
de  qualificação  para  operadoras  e  hospitais  específicos  para  a
questão da redução do número de cesarianas e adoção de práticas
humanizadoras  do  nascimento,  inclusive  com  amparo  no
documento científico elaborado pelo Grupo de Trabalho criado
pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
No caso  de não cumprimento  dos  itens  acima determinados  e  nos
termos  em  que  requerido  pelo  Ministério  Público  Federal,
considerando que na Sentença proferida já ficou estabelecida como
"astreinte" uma multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
fica desde já estabelecido que após o cálculo de seu montante pelo
setor competente, a multa incidirá na forma do parágrafo 4º do artigo
537 do Código de Processo Civil, considerado como "dies a quo" a
data fixada pela sentença como a máxima para cumprimento das
obrigações.
Além disto, a Presidência do E.TRF/3ª Região[3] determinou à ANS
redação de nota técnica (em linguagem acessível para leigos, com a
descrição dos riscos relacionados aos partos normal e cesáreo, para as
mães  e  as  crianças,  de  apresentação  e  entrega  obrigatórias,  pelos
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médicos, para as pacientes, em três consultas distintas, no curso do
processo de acompanhamento da gestação) e o seu envio ao Conselho
Federal de Medicina, “para que a autarquia cuide da observância e da
fiscalização do procedimento de informação compulsória pela classe
médica”.  
Nestes  termos,  determino  que  se  oficie  ao  Conselho  Federal  de
Medicina para ciência do conteúdo desta decisão, bem como para que
informe a este Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, quais providências
ao  seu  alcance  tem  concretamente  adotado,  não  só  em  relação  à
referida  nota  técnica,  mas  a  fim  de  evitar  que  mais  mães  sejam
submetidas  a  procedimentos  de  partos  cirúrgicos  desnecessários
colocando em risco a vida delas e dos seus filhos.
A exigência  se  justifica  tendo  em  vista  representar  desvio  ético-
médico submeter pacientes a procedimento desnecessário, e, tendo em
vista sua função normativa, faculta-se-lhe apresentar esses dados por
meio  de  informações  prestadas  pelos  Conselhos  Regionais  de
Medicina instalados no país.
Atente-se  que  em  reunião  de  Grupo  de  Trabalho  realizada  aos
21.05.2019  (ID  17803185),  a  Dra.  Eliana  Carla  Armelin  Benites
(FENASAÚDE) questionou em relação aos indicadores apresentados
pela ANS: “a taxa de internação em UTI neonatal não contempla, não
é específica para recém-nascido maior que 2.500 kg, que seria um
indicador bem específico da cesárea inadequada”.
Este dado também pode ser obtido indiretamente através da pesquisa
de uso de UTI Neonatal.
Oficie-se,  igualmente,  ao  Exmo.  Sr.  Ministro  da  Saúde  para
conhecimento  desta  decisão  e  para  que  preste  informações  a  este
Juízo, em prazo razoável, através da CONITEC (Comissão Nacional
de Incorporação do SUS), por ser o órgão que elaborou diretrizes, em
2015, sobre a correta indicação dos respectivos partos, cujas regras no
setor  suplementar  têm caráter  normativo,  notadamente  no  que  diz
respeito à fiscalização de cumprimento destas normas”.
(grifos nossos e presentes no original)

 Inconformada,  a  ANS interpôs  Agravo  de  Instrumento  contra  a  r.
decisão  (id.  19059724  dos  autos  originários)  –  o  qual  foi  distribuído  sob  o  número  015102-
88.2019.4.03.0000, em trâmite nessa Eg. Sexta Turma do C. TRF-3ª Região –, apresentando, ainda,
impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo (id. 18828842 dos autos
originários).

 Devidamente  intimado,  o  Ministério  Público  Federal  apresentou
resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo, além da manutenção da decisão já
proferida nos autos executórios e a imposição da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
descumprimento  dos  provimentos  condenatórios  contidos  nos  itens  d e  e do  dispositivo  da
sentença, a fixação à ANS de multa por litigância de má-fé por iniciar discussões internas visando
dificultar  o  acesso  dos  enfermeiros  obstétricos  ao  atendimento  ao  parto,  submetendo-os  a
autorizações  médicas  para  tanto,  excluindo  obstetrizes  da  consulta,  e  incentivando  a
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institucionalização da cesariana a pedido, ao invés de agir para implementar a decisão judicial
proferida.

Em tal oportunidade, o MPF trouxe aos referidos autos, ainda, cópia
da petição do Grupo de Trabalho (GT) constituído conforme decisão proferida por S.  Exa.  na
Audiência Pública realizada em 04 de dezembro de 2018 e protocolada nos autos da Apelação
Cível nº 0017488-30.2010.4.03.6100 em 17 de maio de 2019, na qual é apresentada a Proposta de
Regulação dos Índices de Qualidade, visando a redução dos alarmantes índices de cesáreas no país
(id. 20755998 dos autos originários).

1.6 Da r. decisão agravada, a qual julgou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentada  pela  ANS,  deferindo,  no  mais,  os  pedidos  formulados  pelo  Ministério
Público Federal

 Na sequência,  foram os  autos  submetidos  à  conclusão,  tendo o d.
Juízo  a quo  deferido os pedidos formulados pelo Ministério Público Federal, mostrando-se mais
uma  vez  sensível  não  apenas  aos  fatos  em questão,  mas  ao  nobre  mister  conferido  ao  Poder
Judiciário,  buscando,  nesse intento,  atribuir  efetividade à tutela  jurisdicional  (id.  24052664 dos
autos originários).

 Transcrevemos a r. decisão em seus principais trechos:

“[…]
Toda atividade judicial  se volta para a obtenção de solução a uma
determinada situação conflituosa e sobre a qual não tiveram as partes
empenho ou condições em encontrar uma solução consensual, ou seja,
onde configurado um conflito de interesses sem uma possível solução
amigável  obtida  pelas  próprias  partes,  buscou-se  no  Judiciário  a
solução  que,  através  de  Sentença  sem  qualquer  pretensão  poética
visando sensibilizar o espírito dos reticentes, buscou dar uma solução
possível, de acordo com a realidade aferida no processo judicial. É
dizer, constatado o conflito através dela se impôs uma solução a qual,
embora sujeita a re-exame por outras instâncias de julgamento não
pode ser ignorada sob pena de transformar a própria atividade judicial
em  algo  inútil,  e  destinada  apenas  ao  desperdício  de  recursos
públicos.
No caso dos autos, a conclusão a que se chegou e exposta na Sentença
proferida,  após vencida dedicada instrução na qual  se pode contar,
inclusive,  com  audiências  públicas,  foi  a  constatação,  de  forma
inquestionável,  da  dramática  situação  relatada  sobre  o  abuso  da
prática do parto cesáreo e,  o mais grave,  dos danos provocados às
mães, seus filhos e, consequentemente, ao próprio país, para além de
permitir figurar em vergonhosos índices mundiais.
Sobre o exagero de partos cirúrgicos pode-se afirmar não remanescer
qualquer  controvérsia,  ou  seja,  tecnicamente,  mostrar-se  como  um
fato incontroverso na lide.
Sendo exatamente a realidade que se deve evitar é que se apresentou
uma obrigação do juízo, não uma faculdade, mas um poder-dever, o
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de  dar  eficácia  e  concretizar  o  exercício  dos  direitos  que  foram
reconhecidos  às  mães,  isto  é,  de  se  buscar,  seja  no  conteúdo  do
provimento judicial em si como nas medida tutelares impostas, uma
efetiva reversão desse quadro que, lamentavelmente,  passados anos
não só não ocorreu como, ao contrário, se agravou.
E não se pode nem mesmo cogitar  que outras  instâncias  judiciais,
inclusive a Presidência do Eg. TRF desta Terceira Região, atendendo
ao recurso da ANS, tenha tido objetivo diverso ao deste Juízo, ou seja,
como tendo sido destinado a conservar e preservar indefinidamente a
grave situação constatada.
Pode-se  mesmo  afirmar  que,  longe  de  afastar  a  tutela  concedida,
(excetuada  a  remuneração  dos  partos  naturais)  buscou,  inclusive,
aperfeiçoá-la complementando-a e até mesmo acrescentar obrigações.
O  mesmo  permanece  acontecendo  com  o  dedicado  empenho  da
Excelentíssima  Desembargadora  Relatora  da  Apelação,  Doutora
Consuelo  Yoshida  através  da  realização  de  inúmeras  audiências
públicas  com  outros  agentes  de  saúde  em  busca  da  redução  dos
vergonhosos índices de cesarianas que o país, tristemente, ostenta.
E neste contexto fático jurídico, portanto, força reconhecer que longe
se encontram qualquer dessas instâncias em que o tema está sendo
objeto de exame, de se desviarem do objetivo de conseguir redução
dos partos cirúrgicos.
Todavia, nada obstante este empenho, o que lamentavelmente ainda se
observa  é  que nada mudou,  ao contrário,  a  situação se agravou,  a
revelar  que,  exceto o Judiciário  e  o Ministério  Público Federal,  as
instituições que deveriam auxiliar nesta mudança, como a ANS, os
Planos de Saúde, suas associações e  o operoso CFM, permanecem
insistindo em sustentar: a ANS que,  tendo ela cumprido os termos
da tutela emitindo uma norma nos termos em que determinado,
da sua parte tudo foi resolvido; o CFM - ressaltando não ser "parte"
na  ação  -  que  já  fez  sua  parte  através  de  nota  divulgada  aos
médicos.  Os Planos de Saúde, permanecem fazendo o que sempre
fizeram,  regularmente  pagando  equipes  médicas  e  hospitais  pelos
partos  cesáreos agendados,  pelas UTIs de neonatos prematuros,  de
centros  cirúrgicos,  etc.,  escudados,  ao  que  pode  entender  que
"enquanto a ANS não impor a obrigação de pagamento de consultas
por enfermeiros obstétricos e obstetrizes, sem "pedido" médico", não
o farão.
[…]
Nada obstante a iniciativa, o hiato temporal desta ação e o período
pós-sentença  sem  mudança  sensível  no  quadro  são  mais  do  que
reveladores  da  necessidade  de  um  comportamento  pro-ativo  da
Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na edição de atos
normativos com o objetivo de reverter o exagero de cesarianas e não a
atitude de mera expectadora vendo como suficientes certas iniciativas
ou "ações consentidas" para reverter essa situação.
A inércia da ANS, no caso, se aproxima de uma deliberada omissão
ou até negligência.
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E dentro do conjunto de outras iniciativas, até por não se considerar
que mercê da que se adota se possa reverter o quadro, mas certamente
contribuirá,  é que se impõe que se determine a regulamentação do
pagamento  de  consultas  do  acompanhamento  de  gestação,  parto  e
pós-parto por Enfermeiros Obstétricos e Obstetrizes, sem tornar esses
profissionais reféns virtuais  de médicos,  quer através da sujeição à
supervisão  como  de  subordinação  do  trabalho  a  um  "pedido"  ou
"recomendação" daqueles.
A se permanecer permitindo a exigência de "pedido médico" se estará
aceitando como legítima uma odiosa "reserva de mercado".
A mesma determinação se impõe a ANS em relação à obtenção de
índices conforme sugerido em audiências públicas no âmbito do TRF
desta  3ª  Região  e  cujo  cumprimento,  reitera  o  Ministério  Público
Federal nesta execução.
Atente-se que na sentença proferida teve o Juízo a oportunidade de
observar:
[…]
Feita esta necessária introdução, passo ao exame da impugnação da
ANS,  inicialmente  em  relação  ao  pedido  de  concessão  de  efeito
suspensivo,  a  fim  de  obstar  a  incidência  da  multa  diária  em
período  anterior  e  no  de  apreciação  da  impugnação  ou  não
incidência  da  multa  diária  até  que  sobrevenha  uma  decisão
judicial  que  resolva  a  contradição  existente  nas  duas
manifestações do Impugnado,  que geraram a justa expectativa na
ANS acerca da satisfação alcançada pela publicação das Resoluções
Normativas 368, 398 e 409 e do envio dos ofícios 60/2016/PRESI E
359/2016/PRESI ao Conselho Federal de Medicina.
De fato, conforme afirmado pela ANS em sua impugnação, antes da
remessa dos autos da ação civil pública ao E. TRF desta 3ª Região
para julgamento da apelação, foi apresentada uma manifestação nos
autos pelo Ministério Público Federal, em 01.06.2016, apontando que
teria havido o cumprimento da decisão de antecipação de tutela
em relação aos itens "a", "b", "c" e "d".
Em relação ao item "e" sustenta o MPF que houve sua alteração
parcial (Presidência do E. TRF/3ª Região) e que não houve seu
cumprimento adequado,  visto que a Nota Técnica produzida pela
ANS se apresentava bastante sintética em relação aos benefícios do
parto  normal  e  deixava  de  relatar  os  riscos  efetivas  das
cesarianas.
Diante disto, na oportunidade, requereu o Ministério Público Federal
apenas  que  a  ANS  fosse  intimada  para  "acrescentar  na  Nota  de
Orientação à Gestante presente às fls. 2.352 que: "cesarianas triplicam
o risco de morte materna, bem como que cerca de 25% dos óbitos
neonatais  e 16% dos óbitos infantis  no Brasil  estão relacionados à
prematuridade", como já consta no site oficial da ANS".
Tal  providência  foi  acatada  e  cumprida  pela  ANS,  através  da
edição da Resolução Normativa nº 409, de 22.07.2016, que alterou
a redação da Nota de Orientação à Gestante (anexo da Resolução
nº 398/2016).
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Diante destes elementos, que não se encontravam instruindo os autos
deste processo de Cumprimento Provisório de Sentença, visto que os
autos da ação principal se encontram no E. TRF/3ª Região, possível
concluir,  ainda  que  em  sentido  de  estabelecer  fundamento  para
possíveis dúvidas da ANS, que o Ministério  Público Federal havia
afirmado nos autos da ação civil pública que a ANS deu cumprimento
à decisão de antecipação de tutela, pelo menos no que diz respeito à
edição dos normativos que lhe competiam.
Nesta circunstância, ainda que o Juízo reconheça não terem os atos da
ANS atingido em nada o seu objetivo, apresenta-se justificável que
este Juízo reconsidere a decisão ID 17648600, no que diz respeito
ao "dies a quo" para o cômputo de multa por descumprimento da
decisão de antecipação de tutela e que ainda se estabelece como
data  máxima  a  do  início  da  execução  provisória  da  sentença,
porém inaplicável  nas  circunstâncias  concretas  ocorridas  até  a
presente oportunidade .
Apenas  necessário  deixar  registrado,  por  relevante,  que  afinal,
passou-se a atribuir às gestantes a responsabilidade pelas vicissitudes
do parto  cesáreo,  afinal,  alterou-se  Nota  de Orientação à  Gestante
(anexo da Resolução nº 398/2016) com isto ao que pode compreender,
pretender a Agência Nacional de Saúde Suplementar exonerar-se de
qualquer responsabilidade quanto as cesarianas e partos prematuros
cesáreos,  afinal  realizou a orientação para as  gestantes que lhe foi
judicialmente determinada.
Mas afinal  isto não se mostra  totalmente inútil  pois se presta  para
demonstrar  estar  aquela  Agência  reguladora  encontra-se  disposta
apenas  em  atuar  atendendo  ordens  judiciais  e  nada  além  disto,  e
portanto,  como  representando  uma  recomendação  de  uma  maior
atuação judicial.
Passo  ao  exame  da  alegação  no  sentido  que  os  requerimentos
formulados  no  presente  cumprimento  provisório  de  sentença
configuram  "inovação  não  albergada  pelo  título  judicial",
expressão jurídica dedicada em estabelecer que o Juiz deve se limitar
em  exigir  aquilo  que  sua  limitada  compreensão  e  inteligência
estabeleceu em suas frases finais de antecipação de tutela e manter-se
ignorante e cego sobre o objetivo da sentença e da ação judicial em si.
Enfim, da pouca ou nenhuma importância do problema constatado e
cuja  solução  definitiva  deverá  acontecer  somente  ao  fim  da
tormentosa execução definitiva a ser instaurada após o trânsito em
julgado da sentença e claro, limitada ao que nela se escreveu e ainda
assim  subordinada  a  outras  limitações  que  instâncias  superiores
houverem  por  bem  determinar  em  atenção  aos  inúmeros  recursos
possíveis de serem apresentados.
Supõe a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, no conteúdo
no provimento judicial e na decisão antecipatória de tutela, a presença
de  cartularidade  equivalente  à  de  um  título  de  crédito  e  não  a
finalidade  do  provimento  judicial  e  da  antecipação  de  tutela
concedida, como destinada em evitar que as consequências do trâmite
da ação nas inúmeras instâncias judiciais pelas quais deverá passar,
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possa  atuar  em prejuízo  daquelas  gestantes  a  quem se  reconheceu
direitos.
Inexistente,  todavia,  qualquer  inovação  temática  que  não  a
exatamente contida no objeto da ação destinada para a determinação
da  adoção  de  providências  voltadas  à  redução  de  cesarianas
desnecessárias.
Prossigamos  no  exame  que,  em  relação  ao  item  "e"  da  tutela
antecipada, não assiste qualquer razão à ANS.
Uma análise mais cuidadosa e aprofundada da decisão proferida pelo
Senhor Presidente do E.TRF/3ª Região, nos autos do procedimento de
Suspensão  da  Execução  da  Tutela  Antecipada  (autuada  sob  nº
0000858-50.2016.403.0000),  revela  que,  em  01.02.2016,  o
Excelentíssimo.  Senho.  Desembargador  Presidente  do  E.TRF/3ª
Região,  na  decisão  destinada  a  suspender,  parcialmente,  a  tutela
antecipada concedida na sentença, fixou-a nos seguintes termos:
[…]
Na decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, ora objeto
da impugnação da ANS, este Juízo considerou que o Presidente do
E.TRF/3ª Região, como não poderia deixar de ser, havia determinado
a suspensão apenas do contido no item "f" do dispositivo da sentença,
ou  seja:  Vetar  a  modificação  da  tabela  de  remuneração  do  parto
normal, e acrescentado uma obrigação ao item "e" (redação de nota
técnica e envio ao Conselho Federal de Medicina).
E,  ainda que se entendesse que  a  expressão "explicitar"  não teria
feito um "acréscimo" na determinação ao item "e", mas apenas a
sua modificação, fato inquestionável é que o contexto da referida
decisão permite concluir longe ter ficado de pretender limitar o
alcance do decidido mas, ao contrário, de buscar aprimoramento
no objetivos da tutela concedida pós-sentença.
Neste ponto, conveniente a transcrição da fundamentação da decisão
proferida, em 01.02.1016, nos autos do procedimento de Suspensão
da  Execução  da  Tutela  Antecipada  (autuada  sob  nº  0000858-
50.2016.403.0000), especificamente em relação ao item "e":
[…]
Conforme se pode ver, o Excelentíssimo Senhor Presidente do E. TRF
desta  3ª  Região  entendeu  parecer  mais  consentâneo  com  a
observância do direito à informação do consumidor, a redação "em
linguagem  acessível  para  leigos,  com  a  descrição  dos  riscos
relacionados aos partos normal e cesáreo, para as mães e as crianças,
de  apresentação  e  entrega  obrigatórias,  pelos  médicos,  para  as
pacientes,  em  três  consultas  distintas,  no  curso  do  processo  de
acompanhamento  da  gestação",  sem  prejuízo  das  providências  já
discriminadas.
As "providências já discriminadas" eram exatamente a totalidade das
demais, por não se poder imaginar ter o Senhor Presidente, dentro do
escopo  geral  de  jurisdição,  intento  diverso  daquele  revelado  na
sentença no sentido de buscar, igualmente, a reversão do quadro das
cesarianas desnecessárias no país.
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Na decisão anterior proferida por este Juízo, considerou-se que seriam
aquelas determinadas no item "e" da sentença, daí entender que houve
verdadeiro acréscimo na determinação.
Buscando  na  fundamentação,  as  providências  "já  discriminadas",
apontadas no parágrafo anterior da decisão, verifica-se serem eles:
1)  "execução  de  Programa  de  Qualificação  das  Operadoras,  que
consiste na avaliação sistemática de um conjunto de atributos com o
objetivo de verificar o desempenho das empresas que atuam no setor".
2) "expedição de norma administrativa, no curso da ação originária,
com o conteúdo das três primeiras exigências da decisão judicial".
Desta  feita,  visualizável  também  ter  havido  uma  explicitação  da
antecipação de tutela em relação ao item "e", e com isto a obrigação
de "criação de indicadores e notas de qualificação para operadoras e
hospitais  específicos  para  a  questão  da  redução  do  número  de
cesarianas e adoção de práticas humanizadoras do nascimento", com a
de redação de "nota técnica em linguagem acessível para leigos, com
a descrição dos riscos relacionados aos partos normal e cesáreo, para
as mães e as crianças, de apresentação e entrega obrigatórias, pelos
médicos, para as pacientes, em três consultas distintas, no curso do
processo  de  acompanhamento  da  gestação",  sem  prejuízo  das
providências já discriminadas.
A redação  de  nota  técnica  não  foi  desoneradora  da  obrigação  de
criação  de  indicadores  e  notas  de  qualificação  para  operadoras  e
hospitais.
Esta aparente modificação da decisão foi expressamente indicada pelo
Ministério  Público  Federal,  em  manifestação  de  01.06.2016,
oportunidade  em  que  apontou  apenas  o  cumprimento  "não
adequado"  do  item  "e",  conforme  acima  apontado,  requerendo
naquela oportunidade a alteração da redação da nota técnica.
Impossível ao Juízo considerar que a ausência de oposição expressa
do Ministério  Público Federal possa haver traduzido a  dispensa da
obrigação  pela  ANS  na  "criação  de  indicadores  e  notas  de
qualificação"  justamente  por  serem  estes  indicadores  e  notas  de
qualificação  os  mais  importantes  elementos  destinados  ao  efetivo
controle,  inclusive  pela  ANS,  do  número  de  cesarianas
desnecessárias. E tampouco se pode desprezar sua utilidade para os
Planos de Saúde, a exemplo de "índices de acidentes" para empresas
de seguros.
Inadequado,  na  hipótese,  considerar  que  a  suposta  omissão  do
Ministério Público Federal em apontar o descumprimento deste ponto
implicaria em assentimento com uma "modificação" e exoneração da
obrigação de criação dos índices, ou seja, uma limitação de alcance da
tutela e não a "complementação", ainda que pelo princípio de não se
poder extrair efeitos positivos de um ato negativo ou da ausência dele.
Inaplicável  nas  circunstâncias  o ditado ”quem cala,  consente” pois
processualmente deve ser expresso.
Acresça-se que mesmo visualizada a decisão como sendo no sentido
de haver ocorrido uma "modificação" do item "d" da tutela através da
decisão  proferida  no  procedimento  de  Suspensão  da  Execução  da
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Tutela Antecipada nº 0000858-50.2016.403.0000, alcançaria ela tão
somente aquele item específico, o qual, inclusive, além de poder ser
restabelecido por ocasião do julgamento do recurso de apelação nos
exatos  termos  determinados  pelo  Juízo:  "criação  de  indicadores  e
notas de qualificação para operadoras e hospitais específicos para a
questão  da  redução do número de  cesarianas  e  adoção de  práticas
humanizadoras  do  nascimento"  longe se  encontraria  a  modificação
defendida de atender aos pressupostos legais para concessão de SLAT.
E,  valendo-nos  do  mesmo  argumento  brandido  pela  ANS
"inovação não albergada pelo título judicial" pode-se afirmar que
não tendo a decisão do Senhor Presidente do TRF desta Terceira
Região, a exemplo do veto imposto à intervenção na "Tabela de
Honorários  Médicos",  imposto  semelhante  "veto"  quanto  a
obrigação  de  "criação  de  indicadores  e  notas  de  qualificação  para
operadoras  e  hospitais  específicos  para  a  questão  da  redução  do
número  de  cesarianas  e  adoção  de  práticas  humanizadoras  do
nascimento", que ela permanece hígida.
Afora este aspecto, inexistente inclusive impedimento para que a
ANS  determine  a  criação  destes  indicadores  e  notas  de
qualificação, inclusive como forma complementar às "providências
já discriminadas", qual seja, a "execução de Programa de Qualificação
das Operadoras, consistente na avaliação sistemática de um conjunto
de atributos com o objetivo de verificar o desempenho das empresas
que atuam no setor", estando dentro deste escopo os referidos índices
de avaliação.
Todavia, conforme acima observado, parece aguardar uma ordem
judicial neste sentido.
Ressalte-se  que  propostas  de  indicadores  e  de  notas  foram
apresentados pelo Grupo de Trabalho constituído pelo E. Tribunal
Regional Federal de 3ª Região, em duas oportunidades, a primeira
através de proposta mais extensa, em audiência ocorrida no dia 12 de
fevereiro de 2019 (ID 16210305), e, uma segunda em maio de 2019
contendo apenas 25 indicadores específicos e facilmente possíveis de
se obter.
Por fim, em relação ao item "d" da decisão de antecipação de
tutela, também não assiste razão à ANS em sua impugnação.
Oportuna a transcrição da sentença neste ponto:
[…]
Saliente-se  que  o  Presidente  do  Eg.  TRF/3ª  Região  não  afastou,
suspendeu,  ou  determinou  a  modificação  desta  obrigação  no
procedimento de Suspensão da Execução da Tutela Antecipada -
SLAT  nº  0000858-50.2016.403.0000,  mas  apenas  esclareceu  à
requerente  (ANS)  que  "A  decisão  judicial  não  diz  que  o
credenciamento deve ocorrer onde não existam tais servidores. Não se
impôs cláusula impossível. O alistamento ocorrerá, se, quando e onde
viável".
E para que não se perca o contexto deste esclarecimento, oportuna a
transcrição, na íntegra, da fundamentação da decisão do Presidente do
E.TRF/3ª Região em relação a esta obrigação:
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[…]
Conforme  se  vê,  o  recurso  interposto  pela  ANS,  teria  tido  como
fundamento  uma  inclusão  "extra  petita"  de  "obstetrizes" e  o
"diminuto contigente de profissionais" (enfermeiros obstétricos e
obstetrizes) para fazer o credenciamento no território continental do
Brasil.
O esclarecimento prestado pelo E. TRF/3ª Região de que "A decisão
judicial não diz que o credenciamento deve ocorrer onde não existam
tais  servidores.  Não  se  impôs  cláusula  impossível.  O  alistamento
ocorrerá, se, quando e onde viável", notadamente a parte "se, quando
e  onde  viável",  não  pode  ser  utilizado  como  pretexto  para  não
cumprimento  da  obrigação  estabelecida,  devendo  eventual
"impossibilidade  de  contratação" destes  profissionais  ser
comprovada pelas operadoras de Saúde e de hospitais, a exemplo do
que ocorre com a contratação de Portadores de Deficiências.
Neste caso, uma alegada impossibilidade de preenchimento de vagas
por determinados empregadores, pela falta de profissionais portadores
de  deficiência,  não  basta  ser  simplesmente  alegada  e  deve  ser
comprovada, sob pena de autuação pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho.
Assim, idêntica atitude deve ser observada pelas operadoras de planos
de saúde e hospitais  a eles conveniados,  cabendo à ANS não só a
obrigação  de  fiscalizar  como  de  impor  sanções  às  operadoras
reticentes.
E  neste  aspecto,  considerando  a  afirmação  de  que  o  contingente
desses  profissionais  (enfermeiros  obstétricos  e  obstetrizes)  é
diminuto, não se observa que haveria grande dificuldade na obtenção
de relação contendo o nome destes profissionais (nos Conselhos de
Enfermagem)  e  a  indicação  de  seus  locais  de  trabalho.  (hospitais,
credenciamento, etc.).
Não há dúvida que o rol de disponibilidade de obstetrizes será ainda
menor diante da existência de um único curso para formação desses
profissionais no Brasil,  ministrado na Universidade de São Paulo -
USP.
E diante exatamente desta realidade menos ainda se justifica impor
obstáculos ao exercício profissional destes poucos, atentando-se que -
a pretexto da ampliação da lide alegada pela ANS - o Juiz, ao julgar,
deve levar em conta a realidade presente no momento do julgamento
e eventuais modificações fáticas e legais ocorridas no curso da ação
não podem ser desprezadas ou ignoradas, é dizer, deve considerar o
quadro  atual  que  se  apresenta  no  momento  da  sentença  e  não  no
momento do ajuizamento.
Tanto isto é verdade que pode haver, até mesmo, perda de objeto por
fato superveniente como seria no caso do problema ter sido resolvido
no curso da lide.
Tampouco  se  visualiza  dificuldades  por  parte  das  operadoras  de
planos  de  saúde  e  possíveis  hospitais  a  estes  pertencentes  ou
conveniados em demonstrar, tanto a disponibilização de vagas para
estes profissionais, quanto a presença destes em seus quadros.
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Ainda no que diz respeito ao cumprimento da obrigação fixada no
item "d", sobre a qual a ANS sustenta que houve inovação igualmente
não albergada pelo título judicial, também não lhe assiste razão.
Atendendo  ao  requerido  pelo  Ministério  Público  Federal  neste
cumprimento provisório de sentença,  determinou-se a intimação da
ANS, nos seguintes termos:
[…]
Representou  medida  destinada,  exatamente  e  dentro  do  escopo  da
ação,  destinada  a  reverter  o  exagerado  quadro  de  cesarianas
desnecessárias  realizadas  por  médicos  e  cuja  "Recomendação"  do
Conselho Federal de Medicina se mostrou claramente inútil a ponto
do percentual aumentar ao invés de diminuir, nada obstante o alegado
empenho daquele.
Manifesta este Juízo ter plena consciência da complexidade de uma
mudança radical e do excesso de cesarianas desnecessárias tratar-se
de  problema  multifacetário  que  envolvendo  inúmeros  partícipes
apresenta dificuldade de uma solução imediata, todavia conservar o
quadro atual indefinidamente aguardando que uma esperada mudança
da consciência médica ou da insistência de gestantes em realizarem
parto natural possa alterar a dramática situação existente e que jamais
será  até  mesmo  a  médio  prazo,  (a  ação  é  prova  candente  desta
realidade)  e,  com  tal  esperança  submeter  mães  e  filhos  a  riscos
evitáveis, não se pode aceitar como algo inevitável.
Impossível até mesmo imaginar que a ANS não tenha condições de
assumir o protagonismo que dela se espera na reversão de um quadro
que atinge de forma mais  intensa a  rede privada de saúde por ela
supervisionada.
[…]
Ocioso afirmar que uma eventual exclusão do atendimento de parto
como atendimento de "pronto socorro" ou seja, afastar a equivalência
a um parto natural a uma emergência médica pode contribuir de forma
concreta, se não para a eliminação total das cesarianas desnecessárias
pois sempre haverá mães que optarão por essa forma de parto por "n"
motivos, pelo menos uma razoável redução.
Passemos,  neste  ponto,  ao  exame  dos  pedidos  formulados  pelo
Ministério Público Federal que, em apertada síntese são:
[…]
Examinemos cada um desses pedidos:
Quanto ao item "A" visualiza-se incabível,  por ora,  a exigência de
multa por litigância de má fé, sem prejuízo de fixação futura, diante
da  ausência  de  seus  pressupostos  pois,  no  caso,  inexistente  a
deturpação do teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de
julgados visando confundir ou iludir o juízo, ou mesmo de haver sido
deduzida  pretensão  contra  fato  incontroverso  ou  alteração  da  sua
verdade com este específico desiderato.
Impossível falar em deliberada má-fé de parte da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, situação que, inclusive, exige prova inequívoca
do dolo,  não havendo como se impor a condenação pois, a par do
elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressuporia
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sua caracterização o elemento objetivo consubstanciado em prejuízo
causado à parte adversa, que, no caso, não se vê presente.
Quanto aos demais pedidos, encontrando-se eles dentro do escopo da
ação,  da  Sentença  proferida  e  da  tutela  antecipada  concedida  na
própria sentença, todos hão de ser deferidos.
Não  se  pode  visualizar,  conforme  acima  exposto,  que  mesmo  a
operacionalização pela ANS de medidas no âmbito do COSAÚDE, ou
de qualquer outro órgão interno, bem como nas elaborações de DUTs
(Diretrizes de Utilização da ANS), sob pena de incidência de multa,
diante  de  flagrante  inconstitucionalidade  de  atos  normativos  ou
regulatórios  que  pretendam  ferir  o  livre  exercício  de  profissão
legalmente  habilitada,  submetendo-os  a  controle  por  parte  de
médicos,  diante  da  manifesta  contrariedade  à  decisão  deste  Juízo,
estariam fora do escopo de jurisdição desta ação.
O montante da multa em R$ 10.000,00 por dia, conforme requerido,
não  se  mostra  exagerado  e  tampouco  ínfimo  a  ponto  de  seu
pagamento ser mais vantajoso que o cumprimento da determinação
judicial. Por outro lado considerar como "dies a quo" a data fixada
pela sentença como a máxima para cumprimento das obrigações não
se mostra desarrazoado na medida que estabelece um limite objetivo
para os astreintes.
D E C I S Ã O
Pelo  exposto,  DEFIRO  os  pedidos  formulados  pelo  Ministério
Público Federal acima expostos e DETERMINO à Agência de Saúde
Suplementar que cumpra, no prazo de 30 dias contados da intimação
desta  e  comprove a  efetivação,  no  mesmo prazo,  do cumprimento
adequado da sentença proferida em sua alínea "e", com a criação de
indicadores e notas de qualificação para operadoras e hospitais
específicos para a questão da redução do número de cesarianas e
adoção de práticas humanizadoras do nascimento, sem prejuízo
das providências  abaixo  discriminadas  destinadas,  sob  pena  da
incidência dos astreintes:
1 – ao  monitoramento e fiscalização das entidades (operadoras de
planos de saúde e hospitais conveniados) que não estão cadastrando
enfermeiros obstétricos e obstetrizes para o atendimento ao parto,
bem como realizando o ressarcimento pelos serviços e consultas
por eles prestados;
2  -  para  operacionalização  de  normas  imediatas,  bem  como  em
procedimentos internos necessários, independentemente de consultas
públicas ou administrativas (por estar em mora com o atendimento da
decisão judicial), do  ressarcimento de consultas pré-natais e pós-
parto a enfermeiros obstétricos e obstetrizes, independentemente
de  qualquer  autorização  ou  encaminhamento  por  parte  de
médicos,  bem  como  de  limitações  ao  número  de  consultas  em
números inferiores aos já autorizados aos obstetras e vedando-se
exigências  de  alternância  das  consultas  de  enfermagem  com
consultas médicas;
3  -  para  operacionalização  em  normas  imediatas,  bem  como  em
procedimentos  internos  necessários,  que  enfermeiros  obstetras  e

22



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

obstetrizes possam requisitar exames de rotina e complementares
necessários  à  sua  atividade  profissional,  inclusive  durante
consultas  pré-natal  e  pós-parto,  conforme  autorizado  na
Resolução COFEN 195/97 e  demais  portarias  do Ministério da
Saúde, conforme já autorizado na sentença judicial mencionada nessa
petição;
4  -  estes  aspectos  acima  deverão  ser  observados,  inclusive,  nas
reuniões que ocorrem no âmbito do COSAÚDE, ou de qualquer outro
órgão interno,  bem como nas elaborações  de DUTs (Diretrizes  de
Utilização  da  ANS),  sob  pena  de  incidência  de  multa,  diante  de
flagrante inconstitucionalidade de atos normativos ou regulatórios que
pretendam  ferir  o  livre  exercício  de  profissão  legalmente
habilitada, submetendo-os a controle por parte de médicos, bem
como diante da manifesta contrariedade à decisão judicial deste Juízo.
Encaminhe-se  cópia  desta  decisão,  por  ofício,  ao  Excelentíssimo
Senhor  Ministro  da  Saúde,  para  conhecimento,  observando  a
ausência de resposta ao pedido para que fossem prestadas,  em
prazo  razoável,  através  da  CONITEC  (Comissão  Nacional  de
Incorporação do SUS), por ser o órgão que elaborou diretrizes, em
2015, sobre a correta indicação dos respectivos partos, cujas regras no
setor  suplementar  têm caráter  normativo,  notadamente  no  que  diz
respeito  à  fiscalização  de  cumprimento  destas  normas,  até  a
presente oportunidade, não recebidas”.
(grifos presentes no original)

1.7 Da interposição do presente Agravo de Instrumento por parte da Agência Nacional
de Saúde – ANS

 Inconformada,  a  ANS interpõe  o  presente  Agravo  de  Instrumento
contra a r. decisão, argumentando, em síntese: (i) que a r. decisão extrapola os limites do título
executivo judicial, não sendo permitido ao d. Juízo a quo, conforme previsão contida no art. 494
do CPC,  alterar a sentença que prolatou, para incluir novas obrigações não previstas no título
judicial;  (ii)  o cumprimento,  em sua maior parte,  das seis providências elencadas no título
judicial,  sendo que, a seu entender,  até mesmo a providência do item ‘f’,  voltada à fixação de
remuneração ao parto normal de, no mínimo, o triplo do valor atribuído à cesariana, “já se tornou
realidade no mercado, não por ingerência da ANS, mas porque já  existe  uma diferenciação de
pagamento  resultando  da  aplicação  da  tabela  CBHPM/AMB,  que  não  chega  ao  triplo,  mas  já
assegura uma remuneração superior à do parto cesáreo”; (iii) a insuficiência das atribuições legais
e institucionais da ANS, disciplinadas na Lei nº 9.656/98 e 9.961/00, para reverter o excessivo
número de cesáreas no mercado regulado, incumbindo a outras entidades, como o CFM e a Anvisa,
que não integram o pólo passivo da ação, o exercício de tal mister.  

 Outrossim, sustenta: (iv) que  a determinação judicial para que se
proceda ao cadastramento de enfermeiros obstétricos e obstetrizes para o acompanhamento
da gestação, do parto e do pós-parto, independente de pedido médico, esbarra no comando do
artigo 12, incisos I e II da Lei nº 9.656/98, que submete procedimentos ambulatoriais, internações
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hospitalares e exames complementares a solicitação ou prescrição do médico assistente, o que, a
seu ver,  legitima o comportamento da ANS, não havendo de se falar ainda em alinhamento da
atuação da autarquia com os interesses da classe médica, inclusive porque desde o início do feito, a
ANS  “propugnou  para  que  o  CFM  participasse  da  relação  processual  e,  principalmente,  que
sofresse os efeitos da coisa julgada” e (v) o desvirtuamento da função das astreintes fixadas no
caso, as quais, conforme já entendeu o C. STJ no AgRg 419.485/RS, “não têm caráter punitivo,
mas coercitivo”, sendo ainda que, no seu entender, “conforme admitido pela r. decisão recorrida,
não houve recusa da ANS em cumprir as decisões que foram emitidas em primeira instância, com o
temperamento determinado pelo Presidente desse e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região”, não
podendo recair  sobre  a  autarquia  a  responsabilidade  pelo  insucesso  das  medidas  pleiteadas  no
sentido de reverter a situação fática apresentada.

 No mais, afirma ainda que: (vi) ao editar a Resolução Normativa nº
398/16, a ANS cumpriu a tutela antecipada,  dizendo ter sido supostamente reconhecido pelo
MPF  em  petição  datada  de  01/06/2016,  não  tendo  sido,  a  seu  ver,  em  momento  algum
“determinado à ANS que desenvolvesse um programa de monitoramento e fiscalização da atuação
das enfermeiras obstétricas e obstetrizes no âmbito da saúde suplementar, o que evidencia o não
cabimento da fixação das astreintes, mormente retroativas a 2016” ou mesmo requerido pelo MPF
a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no acompanhamento de trabalho de parto e do
próprio  parto,  restando,  por  isso,  violado  o  princípio  da  congruência  e  (vii)  por decisão  da
Presidência do Tribunal, a tutela prevista no item e, referente à criação de indicadores e notas
de  qualificação  para  operadoras  e  hospitais  específicos  visando  a  redução  do  número de
cesarianas  e  a  adoção  de  práticas  humanizadoras  do  nascimento,  foi  substituída  pelo
fornecimento de Nota de Orientação à Gestante, a qual veio a ser editada como Anexo da RN nº
398/16 e posteriormente alterada pela RN nº 409/16, sem que houvesse insurgência do MPF quanto
a isso.

 Subsidiariamente, pugna pela  aplicação à espécie do comando do
artigo 537, §1º, inciso II do Código de Processo Civil de 2015, afastando-se o termo a quo da
multa diária a contar do ano de 2016, posto que, no seu entendimento, se houve descumprimento
do título judicial,  este se deu de forma parcial e plenamente justificado pelas circunstâncias do
processo, que criaram a justa convicção na ANS de que teria atendido a decisão antecipatória em
sua  integralidade,  com  a  alteração  imposta  pela  Presidência  do  TRF-3ª  Região  em  sede  de
suspensão de execução de sentença, ao editar a Nota Técnica.

 Ao final, requer o provimento do agravo com a concessão de efeito
suspensivo, a fim de que seja suspenso o trâmite do cumprimento provisório da sentença e obstada
a cobrança de multa diária, em vista da prova do integral cumprimento da decisão antecipatória,
com  as  modificações  promovidas  na  Suspensão  de  Execução  de  Sentença  nº  0000858-
50.2016.4.03.0000/SP.

 Distribuído  o  recurso,  S.  Exa.,  a  Desembargadora  Relatora,
infelizmente,  resolveu,  sem a oitiva do Ministério Público Federal,  deferir  o  pedido de efeito
suspensivo nos seguintes fundamentos, in verbis:

“DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento da ANS (ID
107604134).
Como se verá, a decisão do r. juízo a quo ora agravada (ID 24052664)
desconsiderou o cumprimento, reconhecido pelo órgão ministerial, da
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tutela  antecipada  deferida  na  sentença  de  procedência  da  ação
originária,  e  introduziu  exigências  não  previstas  nos  pedidos
formulados na referida ação civil pública; são deliberações oriundas
de audiências públicas que, fora das pretensões e das partes da relação
processual,  buscam  aperfeiçoar  e  avançar  a  política  pública
denominada  “Parto  Adequado”,  instituída  em  decorrência  do
ajuizamento da ação coletiva.  
É  o  que  se  depreende  do  histórico  feito  a  seguir,  abrangendo  os
trâmites da ação civil pública, do incidente de suspensão da sentença
de  procedência,  das  audiências  públicas,  do  pedido  de  execução
provisória formulado pelo Ministério Público Federal, decisões do r.
juízo a quo e respectivos agravos de instrumentos resultantes.
A Ação Civil  Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal,
processo nº 0017488-30.2010.403.6100, em 17/08/2010, em trâmite
perante  a  24ª  Vara  Federal  de  São Paulo,  unicamente  em face  da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o objetivo de
“proteção dos direitos dos consumidores usuários de plano de saúde
privados  a  obterem  adequada  informação  e  prestação  de  serviços
médicos  obstétricos,  com vista  a  oferecer  às  mulheres  gestantes  e
parturientes melhores condições de nascimento de seus filhos pela via
do parto normal, bem como a não realização de cirurgias cesarianas
contra a sua vontade e sem que se tenha uma indicação médica para
tanto”.
O pedido inicial foi assim formulado (ID 18828849):
[…]
Sem pedido de liminar o feito teve tramitação regular, sem a inclusão,
no polo passivo, do Conselho Federal de Medicina (CFM), pleito que
foi  inferido,  prosseguindo  a  ação  coletiva  unicamente  em face  da
ANS, com reduzida e limitada produção probatória; proferiu o r. juízo
de Primeira Instância, em 02/12/2015, sentença de procedência, com a
concessão  da  tutela  antecipada  nessa  oportunidade,  nos  seguintes
termos:
[…]
Referida  sentença  teve  sua  eficácia  suspensa,  em  parte,  pela
Presidência deste  Tribunal,  por força de incidente de suspensão da
tutela antecipada (Suspensão de Execução de Sentença nº 0000858-
50.2016.403.0000),  tendo  o  Exmo.  Sr.  Presidente,  Desembargador
Fábio Prieto, proferido decisão monocráticas, cuja parte dispositiva
tem a seguinte dicção (ID 18829590):
[…]
Como se observa, houve modificação do segundo tópico da sentença,
pelo Presidente desta Corte, que entendeu que o direito à informação
do consumidor estaria melhor atendido com as explicitações por ele
determinadas na decisão monocrática. Segue o excerto que interessa:
[…]
A ANS,  em  cumprimento  às  determinações  judiciais,  por  petição
datada  de  12/02/2016,  juntou  aos  autos  a  Resolução  Normativa
398/16 (ID 18829552):
[…]
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Em  decorrência  desta  manifestação  ministerial,  em  15/07/2016,  a
Diretoria  Colegiada da ANS deliberou pela alteração da Resolução
Normativa 398/2016,  para incluir  em seu texto a  redação proposta
pelo MPF.
Transcorridos  dois  anos  da  adoção,  pela  ANS,  das  providências
determinadas na tutela antecipada pelo juízo de origem e parcialmente
alterada pela Presidência desta Corte, o Parquet, em petição datada de
16/05/2018, informou que as taxas de cesarianas no setor privado não
diminuíram nos últimos anos, de forma que as medidas adotadas no
curso  da  ação  civil  pública  pouco  repercutiram  efetivamente,
conforme  monitoramento  realizado  no  curso  do  Inquérito  Civil
1.34.001.007752/2013-81,  que  trata  da  chamada  “violência
obstétrica”.
Nessa mesma oportunidade,  o Ministério Público Federal informou
sobre  o cumprimento  das  exigências  estabelecidas  nas  alíneas  “a”,
“b”, “c”, “d” e “e” pela ANS, valendo destacar que, em relação a esta
última  (“e”),  este  órgão  admitiu  a  substituição  da  criação  de
indicadores e notas de qualificação pela redação da nota técnica, em
linguagem  acessível  para  leigos,  com  a  descrição  dos  riscos
relacionados aos partos normal e cesáreo, para as mães e as crianças;
de apresentação e entrega obrigatórias dessa informação técnica, pelos
médicos,  às  pacientes,  em  três  consultas  distintas,  no  curso  do
processo de acompanhamento da gestação.
Em 20/01/2016 a ANS já havia interposto apelação da sentença de
primeiro grau, distribuída a esta relatora em 26/12/2017. Como tem
sido  adotado  em  demandas  envolvendo  temas  complexos,  foi
determinada a realização de audiências públicas, perfazendo, no caso,
o total de 5 (cinco) audiências.
A primeira audiência pública foi designada para o dia 23/10/2018, nos
termos  do  despacho  de  11/09/2018,  abaixo  transcrito,  para  a  qual
foram  convidadas  “as  Entidades  Representativas  dos  Hospitais
Privados  e  das  Operadoras  de  Plano  de  Saúde,  a  serem indicados
pelas  partes,  bem  como  o  Conselho  de  Medicina  (Federal  e
Regional).” Seguem os principais excertos desse despacho:
[…]
Em 04/12/2018 foi realizada a segunda audiência pública, na qual foi
constituído Grupo de Trabalho com a finalidade de subsidiar a ANS, o
CFM e a ANVISA na efetivação de medidas de regulação e indução
da mudança do paradigma atual de preferência pelo parto cesárea no
lugar do parto natural. Não obstante tenha sido determinada por esta
Relatora a realização de trabalhos conjuntos no GT, constituído com
representantes dos participantes da primeira audiência pública, tal não
ocorreu. O Ministério Público Federal tomou a iniciativa de convidar
apenas alguns dos participantes, não comunicando nem convidando
para  a  reunião  do  GT  a  ANS,  a  ANVISA,  o  CFM,  entidades
representativas dos Hospitais Privados e das Operadoras de Plano de
Saúde.
Foi  apresentada,  na  terceira  audiência  pública,  realizada  no  dia
12/02/2019, o resultado do estudo conduzido pelo órgão ministerial
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com os participantes por ele convidados. A minuta foi encaminhada
por e-mail à ANS e ao CFM, na véspera da audiência, sem tempo para
que os setores competentes procedessem à análise e oferecimento de
sugestões, como consta da ata desse dia. A apresentação resumida do
estudo  preliminar  foi  feita,  a  pedido  da  Relatora,  pela  Dra.  Sonia
Lansky – Sentidos do Nascer/UFMG, contendo os itens propostos: 1)
indicadores  assistenciais  nas  maternidades;  2)  metas  e  prazos  para
cumprimento desses indicadores de segurança do paciente na atenção
obstetra e pré-natal;  3) proposta de início da negociação, mediante
elaboração de um plano de segurança e qualidade na atenção obstetra
e pré-natal, com início em 6 meses; 4) equipe multidisciplinares nas
maternidades, inclusive com médico plantonista; 5) credenciamento
dos  enfermeiros  obstetras  e  obstetrizes;  6)  ações  educativas  e
divulgação das informações às gestantes sobre os benefício do parto
normal.
No  despacho  proferido  logo  após  os  trabalhos  da  audiência,  em
12/02/2019,  foi  determinada  a  juntada  do  “estudo  analítico  e
propositivo apresentado nessa audiência, que reúne o conhecimento, a
experiência internacional e as ainda incipientes iniciativas brasileiras
em maternidades da rede pública, voltadas à qualidade e segurança do
parto  natural  humanizado,  objetivado  pela  presente  ação  civil
pública”.
Foi  determinado  o  encaminhamento  do  estudo,  com urgência,  aos
representantes  da  ANS,  CFM,  Conselho  Regional  de  Medicina,
UNIDAS,  SINAMGE  e  a  todos  os  demais  participantes  das
audiências, destacando a necessária participação de especialistas na
área de qualidade e segurança em parto cesárea e parto natural. De
comum  acordo,  foram  definidos  como  interlocutores,  Dra.  Sonia
Lansky, Dr. Braulio S. O. Zorzella e Dra. Maria Esther Vilela. Foi
designada a próxima audiência para o dia 30/04/2019.
Cabe destacar que neste mesmo despacho, esta Relatora reconheceu a
dificuldade  de  mudança  de  paradigma,  para  o  aumento,  em  larga
escala, da prática do parto cesárea para a prática do parto natural:
[…]
Intimada, a Dra. Jacqueline Torres, especialista em regulação da ANS,
passou a participar das audiências e procedimentos seguintes, muito
contribuindo para o avanço das providências necessárias.
Em petição datada de 03/04/2019, o MPF informou o encerramento
de sua participação nas audiências públicas para fins de acordo com a
ANS, tendo optado pela execução provisória da sentença, ajuizada em
09/04/2019, perante a qual requereu a intimação da ANS para que (ID
16208420):
[…]
Não obstante a iniciativa do Ministério Público Federal, foi mantida a
realização  da  quarta  audiência  pública  em  30/04/2019,  na  qual  o
Hospital  Albert  Einstein  apresentou  uma  proposta  de  "Modelo
Alternativo de Remuneração Baseada em Valor".
Ao  final  das  discussões  e  manifestações  dos  participantes,  foi
proferido  o  seguinte  despacho,  nessa  mesma  data,  com  várias

27



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO

determinações de providências, incluindo a formação de novo grupo
de trabalho:
[…]
Na  quinta  audiência  pública  realizada  no  dia  27/05/2019,  essa
Relatora  designou  o  início  de  reuniões  do  COSAÚDE  para  o
processamento interno das Diretrizes de Utilização para Cobertura de
Procedimentos  na  Saúde Suplementar  relacionadas  à  consulta  com
enfermagem  obstétrica  e  de  agendamento  do  parto  cesariano.  A
reunião do COSAÚDE se deu em 01/07/2019,  tendo esta  Relatora
comparecido no início dos trabalhos.
Em  23/05/2019,  o  r.  juízo  a  quo  proferiu  decisão  nos  autos  da
execução provisória para determinar à ANS que (ID 17648600):
[…]
Em face da referida decisão, a ANS interpôs agravo de instrumento,
distribuído, por prevenção a esta mesma Relatora (Autos nº 5015102-
88.2019.403.0000), com pedido de suspensão da execução provisória
da  sentença  e  da  cobrança  da  multa  diária,  com  o  final
reconhecimento  de  que  cumpriu  satisfatoriamente  o  comando
antecipatório da sentença (ID 70330020).
Em Primeiro  Grau,  após  impugnação  apresentada  pela  ANS,  o  d.
juízo a quo deferiu os pedidos formulados pelo Parquet e determinou
à Autarquia que cumpra, no prazo de 30 dias contados da intimação
desta  e  comprove  a  efetivação,  no  mesmo prazo,  do cumprimento
adequado da sentença proferida em sua alínea "e", com a criação de
indicadores e notas de qualificação para operadoras e hospitais
específicos para a questão da redução do número de cesarianas e
adoção de práticas humanizadoras do nascimento, sem prejuízo
das providências  abaixo  discriminadas  destinadas,  sob  pena  da
incidência dos astreintes:
[…]
Como já  destacado  de  início,  a  decisão  do  d.  juízo  agravado  (ID
24052664) desconsiderou o cumprimento, reconhecido pelo próprio
órgão ministerial, da tutela antecipada deferida na sentença, e, além
disso, introduziu exigências não previstas nos pedidos formulados na
ação  civil  pública  originária,  mas,  sim,  deliberações  oriundas  das
audiências  públicas,  fora  das  pretensões  e  das  partes  da  relação
processual.  São contribuições  que  buscam aperfeiçoar  e  avançar  o
“Parto  Adequado”,  política  pública  instituída  em  decorrência  do
ajuizamento da ação coletiva.
Assim,  já  houve  o  cumprimento  do  item “e”  que  ora  se  pretende
executar  provisoriamente.  A  criação  de  indicadores  e  notas  de
qualificação para operadoras e hospitais específicos para a questão da
redução do número de cesarianas e adoção de práticas humanizadoras
do  nascimento  foi  substituída  pelo  fornecimento  da  Nota  de
Orientação à Gestante, editada como Anexo da RN 398/2016.
O MPF, em 01/06/2016, reconheceu a substituição da providência do
item “e” pela mencionada Nota Técnica, tendo apenas divergido do
teor desta, para que a ANS incluísse informação, ainda não presente,
de que cesarianas triplicam o risco de morte materna, bem como que
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cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis no Brasil
estão relacionados à prematuridade.
Ademais, em complemento à substituição perpetrada, a Presidência
deste  Egrégio  determinou  ao  Conselho  Federal  de  Medicina  a
fiscalização do procedimento de informação compulsória pela classe
médica,  como  já  ocorre  em  relação  a  outros  casos  similares  de
conscientização e assunção de riscos pelos pacientes.
Para efeito de dar cumprimento à ordem judicial, a ANS oficiou ao
CFM  –  Ofício  359/2016/PRESI  (ID  18829565),  dando  conta  da
alteração  da  redação  da  Nota  de  Orientação  à  Gestante.
Posteriormente, o órgão comprovou o envio de Ofício Circular aos
Conselhos Regionais de Medicina, nos termos do Ofício 2249/2017-
COJUR/CFM (ID 18829567), para ciência de cumprimento.
Em momento algum foi determinado à ANS que desenvolvesse um
programa de monitoramento e fiscalização da atuação das enfermeiras
obstétricas  e  obstetrizes  no  âmbito  da  saúde  suplementar,  o  que
evidencia  o  não  cabimento  da  fixação  das  astreintes,  mormente
retroativas a 2016.
De fato, o próprio autor concordou com a alteração perpetrada pela
Presidência, de modo que não se justifica a determinação da r. decisão
agravada para que a ANS comprove a efetivação, no prazo de 30 dias,
do cumprimento adequado da sentença,  sob pena  de  incidência de
multa.
A operacionalização de normas imediatas previstas nos subitens 2 e 3
da decisão agravada, seja para o ressarcimento de consultas pré-natais
e pós-partos, seja para que enfermeiros obstetras e obstetrizes possam
requisitar exames de rotina e complementares, foge ao objeto da ação
civil pública, de modo que não pode ser executada provisoriamente.
A elaboração de DUT´s para os procedimentos “parto cesariano” e de
“consulta  com profissional  de enfermagem obstétrica” foi proposta
pela  ANS em audiência  pública  designada por  esta  Relatora como
mecanismo de incremento gradual do número de partos normais em
hospitais  privados,  paralelamente  às  determinações  contidas  na  r.
sentença, sem o condão, portanto, de ser executada pela via judicial.
Já  estão  adiantados  os  procedimentos  administrativos  para  a
elaboração das referidas DUT’s.
Em face de todo o exposto, concedo o efeito suspensivo, com fulcro
no  art.  1.019,  I,  CPC,  para  suspender  o  trâmite  do  cumprimento
provisório da sentença e obstar a cobrança da multa diária”.
(grifos presentes no original)

Conforme as razões a seguir expostas, é de ser reformada a r. decisão
monocrática.
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2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso adequa-se à regra inserta no art. 1.021 do Código
de Processo Civil de 20152,  que prevê o cabimento de agravo interno, para o respectivo órgão
colegiado, contra decisão proferida pelo relator do recurso.

Por outro lado, também observado o pressuposto da tempestividade,
posto que diante da contagem em dobro e em dias úteis dos prazos processuais, nos termos do
artigo 219 do CPC, bem como da suspensão dos prazos durante o período de 20 de dezembro a 20
de janeiro, conforme o art. 220 do CPC e o artigo 3º da Resolução CNJ nº 244, de 12 de setembro
de 2016, o lapso previsto no artigo 1.003, §5º do Código de Processo Civil de 2015 esgotar-se-ia
somente em 05 de março de 2020. Logo, o presente recurso é tempestivo.

3. DAS IMPROPRIEDADES FÁTICAS E JURÍDICAS DA DECISÃO AGRAVADA

 Data máxima venia,  mas a decisão ora agravada,  não faz jus,  em
nenhum dos  seus  termos,  ao  que  se  extrai  de  todo  o  conjunto  probatório  já  produzido  nesse
processo. Revela, na verdade, uma tentativa de privilegiar, aquilo que a ilustre Relatora entende
tenha sido produzido de relevante, não no processo judicial, mas nas referidas audiências públicas
por ela levadas a efeito em sede de Apelação, em prejuízo daquele.  

 3.1 Da utilização imprópria das Audiências Públicas como forma de solução de conflitos

 
É cediço que a convocação de audiências públicas por tribunais é ato

pessoal de seu Presidente ou do Relator do processo, em casos de alta complexidade, e que deve ter
por objetivo o esclarecimento destes por parte da comunidade científica e segmentos sociais, de
pontos a eles ainda obscuros da causa, para fins de uma decisão mais fundamentada. 

 Utilizar-se,  contudo,  das  audiências  para  “legitimar”  posição
adredemente acalentada  pelo  Presidente ou Relator,  tem sido a  principal  crítica  levantada  pela
doutrina quanto à prática de audiências públicas pelos Tribunais, inclusive pelo STF. Veja-se, por
exemplo, a dissertação de Mestrado do Prof.  Ricardo Cézar Duarte3, intitulada “A utilização de

2 Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15
(quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com
inclusão em pauta.
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o
agravo interno.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o
órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco
por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à
exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
3DUARTE,  Ricardo  Cézar,  A utilização  de  Audiências  Públicas  no  Judiciário:  o  caso  da  efetivação  das  políticas
públicas de saúde, USP/2016
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Audiências Públicas no Judiciário: o caso da efetivação das políticas públicas de saúde”,  a
qual,  em crítica às audiências públicas levadas a cabo pelo próprio Supremo Tribunal  Federal,
propõe exatamente a criação de regras sobre procedimentos e propósitos para essas audiências,
para  que  se  evite  a  falta  de  transparência  na  escolha  de  soluções,  e  nos  próprios  fins
colimadas para as mesmas.

 As audiências públicas realizadas nesse processo, infelizmente, não
ficaram imunes a essa crítica. E podem ser tidas mesmo como exemplo agravado do problema,
porque,  além de não terem sido precedidas de qualquer regramento claro para a condução dos
trabalhos, transformando-se em palco de discussões intermináveis e sem utilidade prática sobre
temas diversos, serviram para manobras da ANS, no sentido de esconder ou mascarar a inércia e
negligência que vem marcando sua atuação no assunto há décadas,  com a apresentação ali  de
“propostas de ocasião”, como a do Projeto “Parto Adequado”, abraçada de forma deliberada pela
Relatora. A Proposta apresentada por um Grupo de Trabalho criado nas audiências, que encerra
uma estratégia muito mais consistente e abrangente de aplicação gradual de índices de qualidade,
pela falta do mesmo regramento no procedimento, foi simplesmente desconsiderada por S. Exa,
sem justificativa ou maiores discussões. 

 Ironicamente,  tal  proposta  teve  sua  necessidade  e  viabilidade
reconhecida pelo próprio Hospital Albert Einstein,  parte não interessada no processo, conforme
documento juntado aos autos:

“[...] Reiteramos também que  todos os indicadores sugeridos pelo
GT são necessários  para a avaliação da assistência ao parto,  e
poderiam ser coletados  imediatamente,  avaliados  ao  final  de  1
ano,  e  selecionados  os  mais  impactantes  para  compor  as  fases
subsequentes do modelo de remuneração”.

 
A má compreensão, portanto, da importância e utilidade das regras do

processo judicial como forma de verdadeiramente legitimar eventual solução do conflito, fizeram
tais audiências públicas precipitarem uma “solução”, que pode ser tudo, menos legítima do ponto
de vista processual. 

 
O  resultado  foi  que,  de  informativas,  as  audiências,  centradas  no

caráter personalíssimo de seus fins, passaram a ser tratadas como “executivas”, restritas a reuniões
entre a Sra. Relatora e a ANS, visando à “implantação” do referido Projeto do “Parto Adequado”
em nível governamental, como se fosse possível, no curso de um processo judicial, substituir a
causa  posta  judicialmente,  e  com sentença em cumprimento,  por  novas  “soluções”  construídas
apenas entre o Relator e o réu.

Como  percucientemente  analisou  a  decisão  de  cumprimento  da
sentença  suspensa,  na  mesma  linha  do  que  fez  o  Hospital  Albert  Einstein,  o  Projeto  “Parto
Adequado”, pelas reconhecidas limitações que encerra, inclusive conceituais, porque não se presta
a monitorar índices de qualidade, não possui a repercussão necessária, condizente com a dimensão
do problema das cesárias no país, revelando para o Magistrado, a inércia e negligência da ANS em
atacar de fato o problema, verbis:
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“ [...] recentemente a ANS, pelo "Projeto do Parto Adequado" teve o
mesmo selecionado como um dos vencedores do II Prêmio FGV Di-
reito-Rio - Melhores Práticas de Regulação recebendo menção honro-
sa, ou seja, um não prêmio para uma iniciativa do Hospital  Albert
Einstein a qual nem mesmo se conseguiu repercutir em outros hospi-
tais. 
Inquestionavelmente  elogiável  a  iniciativa  do  denominado  Parto
Adequado  que  visa  instrumentalizar  e  apoiar  a  implementação  de
ações baseadas em evidências científicas para aumentar a qualidade e
a segurança da atenção obstétrica a fim de reduzir o percentual de ce-
sáreas desnecessárias e os riscos dela decorrentes que desde 2015 até
2019 evitou mais de 20.000 cesarianas desnecessárias. 
Isto significa que 5.000 cesarianas por ano foram evitadas, todavia, os
índices de 83% de 2018 por si só revelam a iniciativa como insufici-
ente. 
Não é só. Se de um lado há a informação auspiciosa de 20.000 cesari-
anas desnecessárias terem sido evitadas pelo "Projeto Parto Adequa-
do" de outro, esta mesma informação, vista de outra perspectiva, com-
prova que 20.000 cesarianas desnecessárias teriam sido recomendadas
e realizadas sem obstáculo por médicos. 
Nada obstante a iniciativa, o hiato temporal desta ação e o período
pós-sentença sem mudança sensível no quadro são mais do que reve-
ladores da necessidade de um comportamento pro-ativo da Agencia
Nacional de Saúde Suplementar - ANS, na edição de atos normativos
com o objetivo de reverter o exagero de cesarianas e não a atitude de
mera expectadora vendo como suficientes certas iniciativas ou "ações
consentidas" para reverter essa situação. 
A inércia da ANS, no caso, se aproxima de uma deliberada omissão
ou até negligência.” 

 
Isto tudo não tardou a refletir-se no próprio processo judicial, com a

suspensão do cumprimento da sentença, pela decisão ora agravada, em total dissonância com o que
nele já havia sido produzido, em termos de fundamentação lógica de seus resultados.

 Começa a decisão procurando relatar, embora de forma imprecisa, os
principais atos ocorridos, não no processo, mas nas audiências públicas, como se delas pudesse
extrair  as razões para a referida suspensão. São descritos os vários despachos da Sra.  Relatora
proferidos ao final de cada uma das audiências; a criação do Grupo de Trabalho, atribuindo-se,
nesse ponto, impropriamente ao MPF a reponsabilidade pela não participação da ANS, em seus
trabalhos, quando o fato, conforme provado nos autos, decorreu, não da vontade do MPF, mas da
pública e  notória  resistência  daquele órgão de,  sequer,  discutir  as propostas a  ele  enviadas por
diversas vezes pelo Grupo; a juntada de algumas propostas aos autos, oriundas de terceiros que iam
sendo convidados, como o Hospital Albert Einstein; e ao final, a transformação das audiências em
reuniões do COSAÚDE, junto à ANS. 

 O interessante, e que acaba sendo sintomático nesse caso, é que tanto
o relato sobre o ocorrido nas audiências,  quanto a opção pelo Projeto do “Parto Adequado”, a
pretexto de justificar a suspensão da decisão de cumprimento da sentença, não conseguem infirmar
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logicamente a sua consistência. Pelo contrário, os índices propostos pelo Grupo de Trabalho nas
audiências, adequam-se perfeitamente ao item “e” da sentença, referente à criação de índices de
qualidade, que a ANS resiste em não cumprir; e o Projeto do “Parto Adequado”, sequer satisfaz a
abrangência e efetividade das determinações constantes na sentença, que a solução do problema
verdadeiramente reclama.   

 
Não conseguindo, portanto, demonstrar a condição de inconsistência

da decisão de 1º grau, através do que foi produzido nas audiências, a decisão agravada passa a
adotar, sem nenhuma análise acurada do processo, os frágeis argumentos expendidos pela ANS em
seu  agravo,  esquecendo-se,  no  entanto,  que  tais  argumentos  já  haviam  tido  sua  falsidade
demonstrada, tanto pelo MPF, como pela própria decisão de cumprimento objeto de suspensão, em
tentativas passadas da ANS de fugir às suas responsabilidades. 
  

3.2. Das inconsistências da decisão para com os fundamentos de suspensão da decisão de
execução.

a) Da não suspensão do item “e” da sentença pelo E. TRF da 3ª Região

A decisão nesse ponto está assim fundamentada:

Como já  destacado  de  início,  a  decisão  do  d.  juízo  agravado  (ID
24052664) desconsiderou o cumprimento, reconhecido pelo próprio
órgão ministerial, da tutela antecipada deferida na sentença, e, além
disso, introduziu exigências não previstas nos pedidos formulados na
ação  civil  pública  originária,  mas,  sim,  deliberações  oriundas  das
audiências  públicas,  fora  das  pretensões  e  das  partes  da  relação
processual.  São contribuições  que  buscam aperfeiçoar  e  avançar  o
“Parto  Adequado”,  política  pública  instituída  em  decorrência  do
ajuizamento da ação coletiva.
Assim,  já  houve  o  cumprimento  do  item “e”  que  ora  se  pretende
executar  provisoriamente.  A  criação  de  indicadores  e  notas  de
qualificação para operadoras e hospitais específicos para a questão da
redução do número de cesarianas e adoção de práticas humanizadoras
do  nascimento  foi  substituída  pelo  fornecimento  da  Nota  de
Orientação à Gestante, editada como Anexo da RN 398/2016.

Em primeiro  lugar,  é  de  se  ver  que  a  obrigação  dirigida  à  ANS,
constante no item “e” da sentença, referente à criação de novos índices de qualidade, como fez ver
o MPF, e  foi  confirmado pelo Juiz  da  execução, jamais foi  objeto de suspensão por  parte  da
decisão do ilustre  Desembargador Presidente do Tribunal.  Pelo contrário,  reconheceu S.Exa.,  a
pertinência daquela determinação na sentença, adotando como razão de decidir quanto a esse ponto
os fundamentos trazidos na petição inicial pelo próprio MPF. Além disso, identificou  preclusão
lógica no pedido de sua suspensão por parte da ANS, a partir da alegação da Agência de que  já
adotava a medida como política pública, através de um Programa de Qualificação.
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O digno Desembargador,  então,  baseado na referida pertinência da
medida, e na alegação da própria ANS de já cumpri-la através daquele Programa, concluiu, diante
do princípio lógico da não contradição, por inexistir causa para a pretendida suspensão da medida.
É dizer, a própria requerente reconhecia a validade daquilo a que se opunha. 

 E não poderia ser diferente. 

 Observe-se  que  a  tese  da  suposta  substituição  da  medida  não  se
sustenta nem sob o ponto de vista ontológico. Trata-se da diferença específica entre os índices de
qualidades, determinados pela sentença, e o conteúdo informativo da Nota Técnica determinada
pelo Desembargador. Os primeiros dizem respeito ao conjunto de condições imprescindíveis para a
efetividade de uma política pública voltada ao bem-estar social4. Eles contêm informações que
dizem respeito a todo o sistema e seu funcionamento,  que vão desde o número de partos com
ocitocina, até o número de bebês nascidos vivos com baixo peso, e que são úteis para a tomada de
decisão por parte dos gestores quanto à sua eficiência, segurança, equidade, etc... A segunda limita-
se a veicular informações específicas sobre os riscos do parto cesariano, dirigida a um determinado
ator do processo, que é a gestante.  

 A Nota Técnica, nesse sentido, foi pensada pelo Desembargador como
mais  um instrumento  de  informação  colocado  à  disposição  do  consumidor  para  a  tomada  de
decisão.  

 Em abordagem acurada e sistemática que faz sobre o conteúdo da
decisão  nesse  ponto,  o  Ministério  Público  Federal  não  deixa  dúvidas,  em  sua  petição  de
cumprimento provisório, quanto ao seu alcance, demonstrando a absoluta vigência do item “e”, e
de seu flagrante descumprimento por parte da ANS, verbis:

“Quanto à alínea “e” do dispositivo da sentença,  cabem aqui  duas
considerações sobre o seu não atendimento por parte da ANS, que
determina  a  “criação  de  indicadores  e  notas  de  qualificação  para
operadoras  e  hospitais  específicos  para  a  questão  da  redução  do
número  de  cesarianas  e  adoção  de  práticas  humanizadoras  do
nascimento.”  
Ao  pleitear  a  suspensão  da  execução  de  sentença,  a  agência
reguladora  sustentou  que  possui  a  chamada  “Política  de
Qualificação  em  Saúde  Suplementar”,  sendo  que  um  dos
indicadores é a proporção de cirurgia cesariana, alegando que a
determinação  judicial  seria,  por  isso  mesmo,  desnecessária  e
deveria ser suspensa.  Isto, todavia, ao contrário do que pretendia a
agência,  foi  tratado  pela  decisão  como  mais  um  elemento  de
afirmação da necessidade da própria determinação, no sentido de não
haver  qualquer  contradição  entre  a  realidade  e  a  obrigação  nela
imposta,  tornando inconsistente não a determinação judicial,  mas a
irresignação apresentada pela parte, incidindo em verdadeira falta de
interesse processual a pretensão deduzida. 
“[...] A requerente diz que a ordem judicial é desnecessária, porque,
desde 2006,  está  em execução o “Programa de Qualificação das

4  DA SILVA, Camila Magrini, in Sistema de Saúde Privado. Políticas públicas regulatórias intersetoriais, ed. Lumen 
Juris Direito, 1ª ed.
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Operadoras”  que  consiste  na  avaliação  sistemática  de  um
conjunto de atributos com o objetivo de verificar o desempenho
das empresas que atuam no setor”
Não parece haver grande discrepância entre a pretensão da requerente
e a decisão judicial neste ponto.” 
E a decisão, sabiamente, como se vê, não desobriga, seja no plano
jurídico,  seja  no  plano  fático,  a  ANS  da  edição  de  novos
indicadores  de  qualidade,  mesmo  porque  naquele  juízo  de
cognição sumária seria  impossível  ao Desembargador avaliar o
desempenho do programa de qualificação a que ela  se  referia,
para ratificar a  pretensa satisfação da determinação,  restando,
por dedução lógica, plenamente em vigor o constante do item “e”
da sentença.  
O que faz a decisão, na verdade, é reconhecer a pertinência desses
indicadores, ao ponto de incorporar, como fundamento de decidir,
a justificativa trazida pelo MPF na petição inicial da ACP. 
“A petição inicial da ação civil pública, acima transcrita, analisa
bem a matéria e, aqui, fica expressamente incorporada.  ”  
Isto é confirmado ainda pelo fato de que tal argumento de satisfação
já havia sido apresentado no curso da ação em primeira  instância,
tendo  sido  corretamente  afastado  pela  r.  sentença.  Ora,  o  simples
índice  de  cirurgias  cesarianas  não  se  caracteriza  como  indicador
específico  para  a  redução  de  partos  cirúrgicos  e  incremento  de
práticas de humanização do nascimento.  Tal  informação apenas  dá
transparência  ao  número  de  partos  cirúrgicos,  mas  não  induz
comportamentos e as boas práticas de atenção ao parto. 
Indicadores  de  qualidade  dizem  respeito  a  um  amplo  espectro  de
informações que devem ser utilizadas pelo próprio sistema, visando à
sua melhoria em termos de efetividade, eficiência, equidade, acesso,
centralidade e segurança5.
Além  disso,  o  conhecimento  sobre  as  taxas  de  cesarianas  já  foi
assegurado pela alínea “a” da sentença.
Indicadores específicos para práticas humanizadoras do nascimento e
redução do número de cesarianas vêm sendo adotados pelo Ministério
da Saúde, no âmbito da Rede Cegonha, pelo projeto ApiceON (que
visa  práticas  humanizadoras  em Hospitais  Escola),  bem como por
secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em todo o país. Todavia,
são adotados apenas para hospitais públicos, o que, mais uma vez,
confirma que a omissão da ANS em estipular  indicadores a serem
monitorados em todos os Hospitais da Saúde Suplementar permite a
manutenção dos  índices  de cesarianas  abusivos  que temos na rede
privada.  
[...]  
Cabe ressaltar que, ao apreciar o pedido de suspensão de execução de
sentença, o E. TRF 3ª Região determinou que, além das providências
já determinadas pela sentença proferida, a ANS deveria redigir  uma
nota técnica, em linguagem acessível para leigos, com a descrição dos

5 DA SILVA, Camila Magrini, in Sistema de Saúde Privado. Políticas públicas regulatórias intersetoriais, ed. Lumen 
Juris Direito, 1ª ed., pg. 86
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riscos relacionados aos partos normal e cesáreo, para as mães e as
crianças, de apresentação e entrega obrigatórias, pelos médicos, para
as  pacientes,  em três  consultas  distintas,  no  curso  do  processo  de
acompanhamento da gestação. Tal nota técnica deveria ser enviada ao
Conselho  Federal  de  Medicina,  para  que  a  autarquia  cuide  da
observância  e  da  fiscalização  do  procedimento  de  informação
compulsória pela classe médica.”.
Tal  nota  técnica  foi  redigida,  mas  não  há  notícias  sobre  o  efetivo
cumprimento  da  medida  determinada,  sendo  fato  notório que  o
Conselho Federal de Medicina não possui meios de fiscalizar se os
médicos entregam ou não tais notas técnicas em suas consultas.  De
fato,  em  uma  das  audiências  públicas  realizadas  pelo  Tribunal
Regional Federal ficou constatado que os representantes do Conselho
Federal  de  Medicina  ali  presentes  nem mesmo sabiam dessa  nota
técnica. Ademais, é claro que não há como se fiscalizar que tipo de
documentos  os  médicos  entregam  às  pacientes  em  suas  consultas
privadas, bem como em que contexto e sob quais argumentos isso é
feito.
Não é possível aguardar-se mais o cumprimento espontâneo das
obrigações por parte da ANS.  Estamos colocando em risco de
vida de mulheres e recém-nascidos em nosso país, que continua a
ostentar o  vergonhoso índice  de “campeão mundial”  de partos
cirúrgicos.” 

 
Essa compreensão é também esposada na decisão de cumprimento da

sentença, e que sequer foi cogitada na decisão ora recorrida, que a suspendeu, verbis:

“[...] Conforme se pode ver, o Excelentíssimo Senhor Presidente do
E. TRF desta 3a Região entendeu parecer mais  consentâneo com a
observância  do  direito  à informação  do  consumidor,  a  redação
"em linguagem acessível para leigos, com a descrição dos riscos re-
lacionados aos partos normal e cesáreo, para as mães e as crianças,
de apresentação e entrega obrigatórias, pelos médicos, para as paci-
entes, em três consultas distintas, no curso do processo de acompa-
nhamento da gestação", sem prejuízo das providências já discrimina-
das. 
As "providências já discriminadas" eram exatamente a totalidade das
demais, por não se poder imaginar ter o Senhor Presidente, dentro do
escopo geral de jurisdição, intento diverso daquele revelado na sen-
tença no sentido de buscar, igualmente, a reversão do quadro das ce-
sarianas desnecessárias no país. 
Na decisão anterior proferida por este Juízo, considerou-se que seriam
aquelas determinadas no item "e" da sentença, daí entender que houve
verdadeiro acréscimo na determinação. 
Buscando  na  fundamentação,  as  providências  "já discriminadas",
apontadas no parágrafo anterior da decisão, verifica-se serem eles: 
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1)  "execução  de  Programa de  Qualificação  das  Operadoras,  que
consiste na 
avaliação sisteḿttiaa de um aonununto de atrioutos aom o oounetivo de
verifiaar o desempenho das empresas que atuam no setor". 
2) "expedição de norma administrativa, no curso da ação originária,
aom o aonteúdo das tres primeiras exigenaias da deaisão unudiaial". 
Desta feita, visualizável também ter havido uma explicitação da ante-
cipação de tutela em relação ao item "e", e com isto a obrigação de
"ariação de indiaadores e notas de qualifiaação para operadoras e
hospitais espeaifiaos para a questão da redução do número de aesa-
rianas e adoção de pŕttiaas humanizadoras do nasaimento", com a
de redação de "nota técnica em linguagem acessível para leigos, aom
a desarição dos risaos relaaionados aos partos normal e aeśtreoo
para as mães e as ariançaso de apresentação e entrega oorigatoriaso
pelos  mediaoso  para as  paaienteso  em tres  aonsultas  distintaso  no
aurso do proaesso de aaompanhamento da gestação",  sem prejuízo
das providências já discriminadas. 
A redação de nota técnica não foi desoneradora da obrigação de cri-
ação de indicadores e notas de qualificação para operadoras e hospi-
tais. “

 

b) Da  não  concordância  do  MPF para  com  a  tese  de  suspensão  do  item  “e”
levantada pela ANS

 
Observe-se que esse fato, por si só, acaba tornando ilógica a alegação

engendrada pela ANS de que o MPF teria aceito a tese de suspensão do item “e” da sentença pelo
Tribunal. Ora, não poderia o  parquet  concordar com tal suspensão, exatamente, porque a mesma
jamais  existiu.  Ao  atentar  para  a  necessidade  de  alteração  da  edição  da  Nota  Técnica,  estava
implícito que fazia o MPF nos exatos termos determinados pela decisão do Tribunal que decidiu
expressamente pela transformação dos itens “a”, “b” e “c” e pela suspensão exclusiva do item “f”.
Aliás, nem se o quisesse, poderia o parquet modificar o alcance de uma decisão judicial, inclusive,
porque  não  havia  no  caso,  sequer  interesse  processual  de  sua  parte,  já  que  tal  decisão  lhe
beneficiava. 

 Isto foi muito bem observado pela decisão de cumprimento suspensa,
decisão essa que não mereceu, como se viu, a devida análise por parte da Relatora na decisão ora
recorrida. 

 Ao se posicionar sobre o assunto, o digno Juiz Federal o fez de forma
serena e imparcial, livre de qualquer afetação, dando voz apenas ao raciocínio lógico e jurídico,
como se espera de toda decisão judicial, verbis:

[...] A redação de nota técnica não foi desoneradora da obrigação de
criação de indicadores e notas de qualificação para operadoras e hos-
pitais. 
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Esta aparente modificação da decisão foi expressamente indicada pelo
Ministério Público Federal, em manifestação de 01.06.2016, oportuni-
dade em que apontou apenas o cumprimento "não adequado" do
item "e", conforme acima apontado, requerendo naquela oportunida-
de a alteração da redação da nota técnica. 
Impossível ao Juízo considerar que a ausência de oposição expressa
do Ministério  Público Federal  possa haver traduzido a  dispensa da
obrigação pela  ANS na "criação de indicadores  e notas de qualifi-
cação" justamente por serem estes indicadores e notas de qualificação
os mais importantes elementos destinados ao efetivo controle, inclusi-
ve pela ANS, do número de cesarianas desnecessárias. E tampouco se
pode desprezar sua utilidade para os Planos de Saúde, a exemplo de
"índices de acidentes" para empresas de seguros. 
Inadequado, na hipótese, considerar que a suposta omissão do Minis-
tério Público Federal em apontar o descumprimento deste ponto im-
plicaria  em assentimento  com uma "modificação"  e  exoneração da
obrigação de criação dos índices, ou seja, uma limitação de alcance da
tutela e não a "complementação", ainda que pelo princípio de não se
poder extrair efeitos positivos de um ato negativo ou da ausência dele.
Inaplicável  nas  circunstâncias  o ditado ”quem cala,  consente”  pois
processualmente deve ser expresso. 
Acresça-se que mesmo visualizada a decisão como sendo no sentido
de haver ocorrido uma "modificação" do item "d" da tutela através da
decisão proferida no procedimento de Suspensão da Execução da Tu-
tela Antecipada no 0000858-50.2016.403.0000, alcançaria ela tão so-
mente aquele item específico, o qual, inclusive, além de poder ser res-
tabelecido por ocasião do julgamento do recurso de apelação nos exa-
tos termos determinados pelo Juízo: "criação de indicadores e notas
de qualificação para operadoras e hospitais específicos para a ques-
tão da redução do número de cesarianas e adoção de práticas huma-
nizadoras do nascimento"  longe se encontraria a modificação defen-
dida de atender aos pressupostos legais para concessão de SLAT. 
E, valendo-nos do mesmo argumento brandido pela ANS "ino-
vação não albergada pelo título judicial" pode-se afirmar que não
tendo a decisão do Senhor Presidente do TRF desta Terceira Re-
gião, a exemplo do veto imposto à intervenção na "Tabela de Ho-
norários  Médicos",  imposto  semelhante  "veto"  quanto  a  obri-
gação de "criação de indicadores e notas de qualificação para ope-
radoras e hospitais específicos para a questão da redução do número
de cesarianas e adoção de práticas humanizadoras do nascimento",
que ela permanece hígida.
Afora este aspecto, inexistente inclusive impedimento para que a
ANS determine a criação destes indicadores  e notas de qualifi-
cação, inclusive como forma complementar às "providências já dis-
criminadas", qual seja, a "execução de Programa de Qualificação das
Operadoras, consistente na avaliação sisteḿttiaa de um aonununto de
atrioutos aom o oounetivo de verifiaar o desempenho das empresas
que atuam no setor", estando dentro deste escopo os referidos índi-
ces de avaliação.
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Na verdade, Exas., se há alguma coisa para que as audiências públicas
serviram,  foi  exatamente  a  de  esclarecer  o  papel  e  importância  dos  índices  de  qualidade  no
combate ao problema das cesáreas no país, dada a repercussão de sua utilização em termos de
sistema de saúde privado. Ora, como se aceitar então a tese absurda da ANS de que uma decisão
judicial que determinou a criação de novos índices de qualidade para todo esse sistema, possa ser
satisfeita por uma simples Nota Técnica de esclarecimento à gestante, que se restringe a alerta-la
sobre os perigos do parto cesárea?  

c) Da não ocorrência de julgamento extra petita quanto à obrigação de implantação
do programa de  monitoramento e fiscalização da atuação das enfermeiras obstétricas e
obstetrizes  

Quanto  à  suspensão  da  obrigação  estabelecida  pela  decisão  de
cumprimento, referente ao Programa de monitoramento e fiscalização das enfermeiras obstétricas,
assim fundamenta-se a decisão agravada:

“[..] Para efeito de dar cumprimento à ordem judicial, a ANS oficiou
ao CFM – Ofício 359/2016/PRESI (ID 18829565),  dando conta da
alteração  da  redação  da  Nota  de  Orientação  à  Gestante.
Posteriormente,  o órgão comprovou o envio de Ofício Circular  aos
Conselhos Regionais de Medicina, nos termos do Ofício 2249/2017-
COJUR/CFM (ID 18829567), para ciência de cumprimento.
Em momento algum foi determinado à ANS que desenvolvesse um
programa  de  monitoramento  e  fiscalização  da  atuação  das
enfermeiras  obstétricas  e  obstetrizes  no  âmbito  da  saúde
suplementar,  o  que  evidencia  o  não  cabimento  da  fixação  das
astreintes, mormente retroativas a 2016.”

        

Mais  uma  vez  escapou  à  decisão  agravada,  data  venia, o
entendimento aprofundado do tema, alcançável apenas à luz da nova sistemática processual civil, e
através do reconhecimento das dificuldades impostas pela realidade presente. Para isso é necessário
que se verifique amiúde os termos em que foi proferida a decisão de execução da sentença.  Nesse
sentido, manifestou-se o digno Magistrado:

“[...] Conforme se vê, o recurso interposto pela ANS, teria tido como
fundamento  uma  inclusão  "extra  petita"  de  "obstetrizes" e  o
"diminuto contigente de profissionais" (enfermeiros obstétricos e
obstetrizes) para fazer o credenciamento no território continental do
Brasil.
O esclarecimento prestado pelo E. TRF/3ª Região de que "A decisão
judicial não diz que o credenciamento deve ocorrer onde não existam
tais  servidores.  Não  se  impôs  cláusula  impossível.  O  alistamento
ocorrerá, se, quando e onde viável", notadamente a parte "se, quando
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e  onde  viável",  não  pode  ser  utilizado  como  pretexto  para  não
cumprimento  da  obrigação  estabelecida,  devendo  eventual
"impossibilidade  de  contratação" destes  profissionais  ser
comprovada pelas operadoras de Saúde e de hospitais, a exemplo do
que ocorre com a contratação de Portadores de Deficiências.
Neste caso, uma alegada impossibilidade de preenchimento de vagas
por determinados empregadores, pela falta de profissionais portadores
de  deficiência,  não  basta  ser  simplesmente  alegada  e  deve  ser
comprovada, sob pena de autuação pelos órgãos de fiscalização das
relações de trabalho.
Assim, idêntica atitude deve ser observada pelas operadoras de planos
de saúde e hospitais  a eles conveniados,  cabendo à ANS não só a
obrigação  de  fiscalizar  como  de  impor  sanções  às  operadoras
reticentes.
E  neste  aspecto,  considerando  a  afirmação  de  que  o  contingente
desses  profissionais  (enfermeiros  obstétricos  e  obstetrizes)  é
diminuto, não se observa que haveria grande dificuldade na obtenção
de relação contendo o nome destes profissionais (nos Conselhos de
Enfermagem)  e  a  indicação  de  seus  locais  de  trabalho.  (hospitais,
credenciamento, etc.).
Não há dúvida que o rol de disponibilidade de obstetrizes será ainda
menor diante da existência de um único curso para formação desses
profissionais no Brasil,  ministrado na Universidade de São Paulo -
USP.
E diante exatamente desta realidade menos ainda se justifica impor
obstáculos ao exercício profissional destes poucos, atentando-se que -
a pretexto da ampliação da lide alegada pela ANS - o Juiz, ao julgar,
deve levar em conta a realidade presente no momento do julgamento
e eventuais modificações fáticas e legais ocorridas no curso da ação
não podem ser desprezadas ou ignoradas, é dizer, deve considerar o
quadro  atual  que  se  apresenta  no  momento  da  sentença  e  não  no
momento do ajuizamento.
Tanto isto é verdade que pode haver, até mesmo, perda de objeto por
fato superveniente como seria no caso do problema ter sido resolvido
no curso da lide.
Tampouco  se  visualiza  dificuldades  por  parte  das  operadoras  de
planos  de  saúde  e  possíveis  hospitais  a  estes  pertencentes  ou
conveniados em demonstrar, tanto a disponibilização de vagas para
estes profissionais, quanto a presença destes em seus quadros.
Ainda no que diz respeito ao cumprimento da obrigação fixada no
item "d", sobre a qual a ANS sustenta que houve inovação igualmente
não albergada pelo título judicial, também não lhe assiste razão.

 
Ora, uma simples leitura da decisão acima é suficiente para identificar

a preocupação legítima do Magistrado para com a  efetividade de sua decisão.  Permite também
compreender  que  ele  o  fez  lançando  mão,  não  de  soluções  exóticas,  incoerentes  com  as
determinações  da  sentença,  mas  daquilo  que  a  lei  lhe  oferece,  a  discricionariedade  judicial,
aplicando-a à realidade que se lhe apresenta, traduzida no flagrante descumprimento por parte da
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ANS, do item “d” da sentença, referente ao credenciamento dos enfermeiros obstétricos, juntos aos
hospitais, isto tudo para chegar à solução mais racional que o caso requer. 

 Oportuna,  nesse sentido,  a  manifestação da colega Procuradora da
República,  Dra.  Ana Carolina Previtalli,  que informou a referida decisão,  sobre a possibilidade
jurídica da medida:

“[...]  Nesse  ponto,  vale  destacar  que  o  princípio  que  informa  o
cumprimento da sentença de obrigação de fazer é o da efetividade da
decisão judicial. Tanto que o art. 536 do CPC, o poder discricionário
de  lançar  mão  para  a  obtenção  da  tutela,  do  chamado  resultado
prático equivalente, posto a sua disposição, podendo ele verificar em
cada  caso  a  medida  mais  consentânea  para  a  consecução  da
obrigação.”

 
De fato, o caput desse artigo está assim redigido:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento,  para  a  efetivação  da  tutela  específica,  ou  a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar
as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

 
Não há que se falar, portanto, em decisão extra petita à espécie, diante

da própria discricionariedade conferida pela lei ao juiz para determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente no processo de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não
fazer. No caso, o credenciamento de enfermeiros obstétricos junto aos hospitais, determinado na
sentença, vem sendo tratado com absoluto descaso por parte da ANS, mesmo diante de todos os
obstáculos impostos pelos hospitais a essa medida. A edição da Resolução  Normativa nº 398/16,
não desobriga, de forma alguma, a ANS para com o cumprimento da determinação judicial. Pelo
contrário, a responsabiliza ainda mais quanto à fiscalização desse credenciamento. 
 

Como  bem  pontuou  o  digno  Juiz,  a  justificativa  para  o  não
credenciamento  deve  ser  comprovada  pelos  hospitais,  “cabendo à ANS não só a  obrigação de
fiscalizar como de impor sanções às operadoras reticentes”.

  A  possibilidade  do  exercício  dessa  discricionariedade  é
especialmente compreendida pelo Juiz quando, não afastando-se de sua responsabilidade para com
a realidade dos fatos, assim esclarece:

“[...] o Juiz, ao julgar, deve levar em conta a realidade presente no
momento  do  julgamento  e  eventuais  modificações  fáticas  e  legais
ocorridas no curso da ação não podem ser desprezadas ou ignoradas,
é dizer, deve considerar o quadro atual que se apresenta no momento
da sentença e não no momento do ajuizamento.”
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Observe-se ainda, que os  fins  colimados pela  determinação judicial
contida no item “d” da sentença, não se esgotam na medida burocrática do simples credenciamento,
mas visam a garantir, em última análise, o acesso dessa classe de profissionais, ao efetivo trabalho
nos hospitais e ao próprio sistema de saúde, no acompanhamento à gestante em todas as fases da
gestação, culminando com o parto, eliminando obstáculos que ainda se interponham a sua atuação
na área. 

Isto foi acuradamente apontado pela mesma colega Procuradora da
República, em sua resposta à impugnação da ANS:

“[...] A inserção dos enfermeiros no atendimento ao parto é essencial
para a redução das cesarianas, como já foi muito bem discutido na
ação civil pública em referência. Não há qualquer dúvida quanto a
isso.  Portanto,  de  nada  adianta  a  ANS simplesmente  publicar
uma Resolução sem efetividade, deixando de adotar os mecanis-
mos necessários internos para implementá-la permitindo que os
enfermeiros sejam efetivamente inseridos no atendimento ao par-
to na saúde suplementar, mesmo porque, como já demonstrado,
nem mesmo fiscalizar o cadastramento para o atendimento hos-
pitalar a ANS vem fazendo, o que já foi demonstrado por documen-
tos trazidos aos autos pelo Ministério Público Federal.”  

É  dentro  desse  contexto  que  se  deve  entender  a  determinação  de
efetivação por parte da ANS, de um programa de monitoramento e fiscalização da atuação das
enfermeiras  obstétricas  e  obstetrizes  no  âmbito  da  saúde  suplementar.  A  necessidade  e
oportunidade dessa medida evidenciam-se pelo caráter sistemático e contínuo que encerra, capaz
de atacar, de fato, o problema crônico de que padece a ANS, que é o da falta de fiscalização de suas
próprias resoluções, bem como servir para o enfrentamento real do problema das cesárias.  

 Ora,  qual  a  dificuldade  de  implementação  de  um  programa  de
monitoramento dessa natureza? O número reduzido de enfermeiros obstétricos no país, como bem
salientou o digno Juiz, desmente qualquer argumento no sentido de eventual entrave ao controle
administrativo  de  sua  alocação  no  sistema.  Seria  tal  medida  estranha  ao  papel  da  ANS,  não
possuindo aquele órgão programas de qualidade? Muito pelo contrário, programas como o Qualiss,
por exemplo, estabelecido através da RN n. 267/2011, fazem parte da competência conferida à ANS
pelo art. 4º, inciso XV, da lei 9.961/00, que lhe impõe o estabelecimento de aferição de controle de
qualidade  dos  serviços  oferecidos  pelas  operadoras,  adequando-se  perfeitamente  a  essa
competência um programa de monitoramento como o determinado pela decisão. Ora, sabe-se que
nada ameaça mais a qualidade do que a falta de aferição do serviço. 

 E  o  que  dizer  da  fiscalização das  operadoras  de  plano  de  saúde,
competência prevista no inciso XXIII do mesmo artigo, que determina à ANS não só fiscalizar as
atividades  das  operadoras  de  planos  privados  de  assistência  à  saúde,  como  zelar  pelo
cumprimento das normas atinentes ao seu funcionamento? Não é justamente essa competência que
constitui  a  “pedra  angular”  da  efetividade  de  toda  medida  constritiva  em  relação  à  ANS?  O
programa de monitoramento em questão nada mais faz do que concretizar esse dispositivo legal,
sob a forma de uma rotina sistemática imposta à ANS. 
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 Não há, portanto, qualquer justificativa plausível, seja do ponto de
vista jurídico, social, econômico, ou administrativo para a recusa desse programa. A não ser que
não  se  queira  tornar  efetiva  a  atuação  desses  enfermeiros  no  enfrentamento  do  problema  das
cesáreas no país. Ou se prefira coonestar a reserva de mercado que os têm excluído desse processo. 

4. DO     PEDIDO  

 As inconsistências  apresentadas  pela  decisão  agravada,  descritas
acima, poderiam constituir apenas uma questão de divergência no processo argumentativo da causa.
Mas elas dizem mais do que isso, porque, ao não refletirem nenhum juízo crítico, acabam servindo
de apanágio para esconder o quadro de absoluta negligência de um órgão público, a ANS, para com
a resolução de um problema de alta sensibilidade e dramaticidade social,  que é o das cesárias
indiscriminadas no país, que expõe vidas em nome de outros interesses, por isso mesmo vazios de
significados. 

 Ninguém  melhor  expressou  tal  situação  de  dramaticidade,  e  ao
mesmo  tempo  de  vergonha  para  com  o  seu  agravamento,  do  que  a  colega  Procuradora  da
República, em sua petição de cumprimento da sentença:

[...] Não é possível aguardar-se mais o cumprimento espontâneo
das obrigações por parte da ANS.  Estamos colocando em risco de
vida mulheres e recém-nascidos em nosso país,  que continua a
ostentar o vergonhoso índice de “campeão mundial” de partos
cirúrgicos.” 

 
Diante  do  exposto,  requer o Ministério Público Federal o

PROVIMENTO deste Agravo Interno, a fim de que seja reformada, por juízo de retratação, a
decisão monocrática ou,  caso assim não se entenda, seja o feito submetido  a  julgamento
colegiado, nos termos do §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, restabelecendo-se por
completo  o  cumprimento  provisório  da  sentença,  e  a  fixação  de  multa  diária  nos  exatos
termos da decisão de cumprimento da sentença, até que o Agravo de Instrumento seja julgado
em seu mérito.

Termos em que,
P. Deferimento.

São Paulo, 28 de janeiro de 2020

Sérgio Lauria Ferreira
Procurador Regional da República
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