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Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

 

Senhores Conselheiros,
 

 

Trata-se de proposta de repactuação dos preços do Termo de Credenciamento 009/2005
(12201726), firmado entre o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação Antônio Prudente – AC
Camargo, visto que o reajuste para o exercício de 2021, não pôde ser finalizado, ainda naquele exercício,
em razão de várias exigências do credenciado, que não puderam ser atendidas pela administração do Pro-
Social, as quais impediram a finalização do termo aditivo respectivo, conforme documentos (12409806,
12703221, 12955455, 13280107, 13459791, 13676288, 14456802, 14570799, 14571003, 14606008),
razão pela qual operou-se a preclusão lógica, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União, nos termos do Acórdão 1.828/2008 - TCU, que se trancreve a seguir:

...

O prazo dentro do qual poderá o contratado exercer perante a Administração seu direito à
repactuação contratual conta-se da data do evento que ensejar a repactuação até a data da
prorrogação contratual subsequente, se for o caso, ou do encerramento do contrato, sendo
que se não o fizer de forma tempestiva e, por via de consequência, prorrogar o contrato ou
deixar transcorrer o prazo de vigência, ocorrerá a preclusão do seu direito a repactuar.
...
A partir da data em que passou a viger as majorações salariais da categoria profissional que
deu ensejo à revisão, a contratada passou deter o direito à repactuação de preços. Todavia,
ao firmar o termo aditivo de prorrogação contratual sem suscitar os novos valores
pactuados no acordo coletivo, ratificando os preços até então acordados, a contratada
deixou de exercer o seu direito à repactuação pretérita, dando motivo à ocorrência de
preclusão lógica de tal possibilidade. (grifo nosso)

 

O credenciamento em questão tem por objeto a prestação de serviços médico-
hospitalares contratados com valores diferenciados dos fixados nas tabelas próprias do Programa,
conforme previsto na Resolução Presi 43, de 19/10/2016, que dispõe:

 
Art. 16. O credenciamento de serviços médico-hospitalares com tabela especial depende de aprovação
do Conselho Deliberativo do Pro-Social, mediante proposta da Secbe.

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/KEY%25253AACORDAO-COMPLETO-36318/DTRELEVANCIA%252520desc/0/sinonimos%25253Dfalse
http://portal.trf1.jus.br/dspace/bitstream/handle/123/117540/Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%20Presi%2043%20-%20Disp%25C3%25B5e%20sobre%20o%20tratamento%20fora%20do%20domic%25C3%25ADlio.pdf?sequence=1


Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, consideram-se:
I – hospitais credenciados com tabela básica aqueles que utilizam as tabelas próprias do Pro-Social;
II – hospitais credenciados com tabela especial as instituições cujos preços praticados excedem aos
constantes das tabelas próprias do Pro-Social.

 

Trata-se de Termo de Credenciamento firmado em 2005 que teve apenas um reajuste
desde sua assinatura, causando descompasso entre os valores dos serviços contratados com o Hospital A.C
Camargo e outros prestadores da especialidade de oncologia na cidade de São Paulo.

Após as tratativas constantes do documento (14606008) e reunião virtual, via Teams
(14908529), os representantes do credenciado apresentam a Notificação de Rescisão Contratual,
informando não ter interesse em continuar com a relação contratual com a TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO. por falta de consenso no processo de reajuste de 2021  e, ainda, que
os pacientes permanecerão em atendimento, através da parceria de reciprocidade com a Saúde Caixa.

Encaminhou-se, então, o Ofício Secbe 364 (15482475), com o propósito de reverter a
decisão unilateral do Hospital A C Camargo de rescisão do Termo de Credenciamento, com a proposta de
adoção do percentual de 4,5% a partir de 1º/04/2022, assim como, a possibilidade de solicitação de
reequilíbrio econômico financeiro dos valores do credenciamento, de acordo com as disposições legais.

Conforme documento (15547492), o hospital manteve a decisão de rescisão, insistindo
na aplicação do reajuste linear de 43,35% linear, referente ao IPCA do período de 2015 a 2022; e, ainda, a
revisão da tabela de preços no exercício de 2023, através de um comparativo de mercado caso o TRF
queira compartilhar conosco seus estudos. Informa, adicionalmente, que o sistema interno daquele
Hospital já está programado para bloquear o aceite da carteira do Pro-Social, referente ao credenciamento
direto.

O Hospital A C Camargo - Câncer Center tem trajetória expressiva no atendimento na
área de oncologia e tratamento multidisciplinar. Tem sido, desde quando firmado o credenciamento com o
Pro-Social, importante prestador para casos complexos de câncer, razão pela qual a resilição representa
uma perda considerável que ensejaria lacuna na gestão dos atendimentos em São Paulo, mesmo com a
alternativa do Saúde Caixa, que não tem a mesma rapidez quando realizado pelo credenciamento direto.

 

Tanto a  Lei 8.666/93 quanto a nova Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, tem previsão
sobre o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos públicos, acolhido pela jurisprudência do Tribunal
de Contas da União, a exemplo do Acórdão 3495/2012 - Plenário, do qual se transcreve o trecho a seguir:

    
1. Para ser caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato há que estar presente a
comprovação, inequívoca, de que houve alteração nos custos dos insumos do contrato, em montante de tal
ordem que inviabilize a execução do contrato, em decorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

 

Desse modo, o reequilíbrio econômico-financeiro é o instrumento legal que permite às
partes a revisão dos preços, quando verificada distorção expressiva entre o preço praticado e aquele
vigente no mercado de saúde, no caso dos termos de credenciamento. 

Em situação similar, por meio da Decisão ( 9301720), este CDPS autorizou o reequilíbrio
econômico-financeiro do Termo de Credenciamento 024/2018, firmado entre a Seção Judiciária da Bahia
e o Hospital São Rafael, integrante da Rede D'Or na Bahia, trâmites processados no PAe (0008714-
95.2018.4.01.8004).

A seguir, apresenta-se o faturamento do Hospital A C Camargo nos cinco últimos
exercícios até o mês de abril deste ano, que demonstra a importância de sua manutenção como
credenciado direto:

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/KEY%25253AACORDAO-COMPLETO-1116401/DTRELEVANCIA%252520desc/0/sinonimos%25253Dfalse


Ano Valor Faturado R$
2018 199.016,10
2019 183.837,86
2020 238.878,00
2021 185.599,56

2022 (*) 356.057,59

                                                                 

O reequilíbrio econômico-financerio do credenciamento firmado com o Hospital A.C.
Camargo perimitirá  a manutenção desse Hospital no quadro de Credenciados diretos do Pro-Social,
resultando em economia e controle das despesas do Programa.

Em vista do exposto, apresenta-se a este Conselho Deliberativo do Pro-Social proposta
de reequilíbrio econômico-financeiro do Termo de Credenciamento 009/2005 (12201726), firmado entre o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a Fundação Antônio Prudente – A C Camargo, com o propósito
de manter o atendimento aos beneficiários do Pro-Social, mediante adoção das tabelas e preços praticados
com outros prestadores de serviço de saúde de mesmo nível de excelência na cidade de São Paulo, como o
Hospital Beneficência Portuguesa, o Hospital do Coração, o Instituto do Coração e Hospital das Clínicas
(Fundação Faculdade de Medicina).

À superior consideração.

 

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE

 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro , Diretor(a) de Secretaria, em
11/05/2022, às 13:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15599769 e o código CRC 9410296A.
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