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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Caren Marques Queiros (23ª Vara) e Elisângela Silva Santos Sousa (19ª Vara). 
Amanhã: Samuel dos Santos Mendonça (NUCJU), Carlos Alberto Nicolas Audy (Ilhéus) 
e Stefanie Noadia da Silva Baldoino (NUCRE).

Parabéns!

TRF1 mantém sentença da 1ª Vara 
que entendeu pela necessidade de 

registro de planos de saúde no CRM

O TRF1 manteve sentença da 1ª Vara 
que julgou procedente em parte pedido do 
MPF para obrigar operadoras que comer-
cializam planos de saúde a promoverem 
seus registros no CREMEB-Ba.

O relator, juiz federal convocado Eduar-
do Morais da Rocha afirmou que o Con-
selho Federal de Medicina e os Conselhos 
Regionais de Medicina têm a atribuição 
legal de normatizar, fiscalizar e regular o 
exercício profissional da área médica.

O juiz destacou que os médicos inscritos 
no CRM só podem prestar serviços para em-
presas, cooperativas médicas ou de seguros 
que comercializam planos de saúde que es-
tejam registrados no CRM, e, nos termos do 
art. 8º da Lei n. 9.656/98 as operadoras de 
plano de saúde têm a obrigatoriedade de se 
inscreverem nos conselhos regionais.

Segundo o magistrado, não merece 
reforma a sentença nesse ponto, pois é 
obrigatório o registro das empresas que 
operam planos de assistência à saúde, em 
qualquer modalidade, nos Conselhos Re-
gionais de Medicina. Esta exigência está 
inserida no âmbito da prerrogativa de fis-
calizar a conduta ética do profissional ins-
crito em atividades ou funções relaciona-
das à assistência médica.

O relator destacou que incumbe ainda 
ao CRM, no âmbito de suas atribuições 
legais, proteger a coletividade dos riscos 
de danos inerentes à atuação profissional 
de pessoas físicas ou jurídicas inscritas 
na entidade, mesmo que a atividade da 
empresa se relacione apenas aos aspectos 
comerciais ou administrativos dos servi-
ços médicos.

Assim, asseverou o magistrado que as 
empresas operadoras de assistência à saú-
de em atividade, seja o serviço prestado 
denominado “plano de saúde” ou “seguro 
saúde”, estão submetidas à obrigatorieda-
de de registro nas seccionais dos Conse-
lhos Regionais de Medicina (ou Odonto-
logia) onde operam, além de registro na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), nos termos da legislação em vigor.

Fonte: TRF1

Tribunais são obrigados a concorrer 
a selo de eficiência do CNJ

Uma nova regra do Conselho Nacional de Justiça determina que todos os tribunais do 
país serão avaliados no Selo Justiça em Números 2017, concedido para as cortes que 
investem na excelência da produção e disseminação de seus dados. Antes da Portaria 
46/2017, a participação na disputa era facultativa.

Os tribunais terão até o fim de setembro para encaminhar os documentos comproba-
tórios dos requisitos exigidos para o selo. Serão avaliados o nível de informatização do 
tribunal, o uso de relatórios estatísticos para o planejamento estratégico e o cumprimento 
de resoluções do CNJ alinhadas à gestão da informação.

Também entram na análise a implantação de um comitê para dar prioridade ao pri-
meiro grau, a criação de núcleos socioambientais e a eficiência da prestação jurisdicional 
— com base no chamado Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), que 
compara a produtividade entre tribunais do mesmo ramo e com estruturas similares.

Em 2016, foram premiados como diamante o TJ de Alagoas, o TRF 5 e os TRTs RJ, 
RS, BA, PE, RO/AC e Campinas. 

CNJ anula decreto do TJ-BA que 
criou custas no processo eletrônico
Por considerar que o Tribunal de Justiça 

da Bahia ultrapassou os limites da reserva 
legal ao instituir cobrança por serviços não 
previstos em lei, o CNJ declarou a nulidade 
do Decreto Judiciário 867/2016 que insti-
tuiu a cobrança de dez novas custas pro-
cessuais no processo eletrônico. 

Somente em dezembro foi editada a Lei 
Estadual 13.600/2016, instituindo as co-
branças previstas no decreto pelo qual os 
JEFs cíveis declaravam a deserção de re-
cursos inominados por preparo incompleto. 
A deserção era decretada sem sequer con-
ferir à parte interessada oportunidade para 
complementar o preparo.

O CNJ decretou a nulidade da norma 
declarando que a lei estadual vigente à épo-
ca foi editada em 2011, quando o TJBA já 
havia implementado o processo eletrônico 
e o legislador optou por não incluir taxas 
referentes aos atos processuais praticados 
por meio eletrônico.

"Parece claro, nesta situação, ter ocor-
rido o que se costuma chamar de 'silêncio 
eloquente' (Beredtes Schweigen), assim é 
que o legislador, tendo ciência do modo 
eletrônico de efetuar citações, intimações 
e notificações, optou por não cobrar o ci-
dadão por estes serviços", disse o conse-
lheiro Rogério Soares do Nascimento.Cobrar preços diferentes para 

homens e mulheres é ilegal
Cobrar preços diferentes para homens e 

mulheres em entradas de festas fere princí-
pios basilares da Constituição Federal, como 
o da dignidade humano e da isonomia.

Em nota técnica encaminhada a todas 
associações do setor de lazer do Brasil, a 
Secretaria Nacional do Consumidor do Mi-
nistério da Justiça ressalta a ilegalidade da 
diferenciação de preço por sexo. Estabele-
cimentos que repetirem esse ato estão su-
jeitos às sanções previstas no artigo 56 do 
Código de Defesa do Consumidor, a serem 
aplicadas pelos órgãos de defesa do consu-
midor, alerta a nota.

O documento também recomenda o 
Sistema Nacional de Defesa do Consumi-
dor a intensificar a fiscalização “até que 
essa prática abusiva, que desprestigia so-
bretudo as mulheres, seja banida”.

O órgão reconhece que a cobrança dife-
renciada predominou no mercado no Brasil 
nos últimos anos, mas ressalta que ainda 
é tempo para impedir a discriminação de 
gêneros nas relações de consumo, uma vez 
que a mulher não é “objeto de marketing 
para atrair o sexo oposto a eventos, show, 
casas de festa e outros”.

Além de a Constituição limitar a livre 
iniciativa empresarial ao respeito ao con-
sumidor, o art. 5º da Constituição é claro 
em relação à igualdade de direitos e obri-
gações para homens e mulheres, destaca 
a nota.

O “empoderamento das mulheres” e a 
evolução do mercado não permitem mais 
essa prática, salienta. "Se, em algum dia, 
mostrou-se tolerável a utilização das mu-
lheres como estratégia de marketing ou 
chamariz para atrair maior número de 
consumidores homens pagantes, isso não 
se admite nos dias atuais”, sustenta.

No documento, é citada decisão da juí-
za Caroline Santos Lima, do Centro Judici-
ário de Solução de Conflitos e Cidadania de 
Brasília. Após um homem entrar com uma 
ação contra uma festa, ela reconheceu “fla-
grante ilegalidade na cobrança discrimina-
tória”, mas não deu ganho de causa, por-
que seria impossível estabelecer, em sede 
liminar, o valor da cobrança dos ingressos 
a todos consumidores.

A nota afirma que o princípio legal da 
isonomia é espelho da sociedade e que 
esta sofreu “transmutações” com o passar 
do tempo: "Nessa senda, a isonomia de 
dias passados pode não corresponder ao 
que se vislumbra por igualdade na atuali-
dade”, conclui.

A prática coloca a mulher em patamar 
de inferioridade de forma indigna, em afron-
ta ao artigo 4º do CDC e ao artigo 1º da CF, 
diz a nota, assinada pelo secretário nacional 
do consumidor, Arthur Rollo, e pela diretora 
do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor, Ana Carolina Pinto Caram.

Fonte: CONJUR


