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AUTOR: JOAO PESSOA PREFEITURA
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1ª VARA FEDERAL - PB (JUIZ FEDERAL TITULAR)

                         DECISÃO

            Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA  com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA
 ajuizada pelo MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA em face do CONSELHO REGIONAL
DE MEDICINA - CRM, que lavrou o Auto de Interdição Médica n. 008/2020, com
efeitos a partir da 00h do dia 29.08.2020 (sábado).

            Alega, em resumo, que o promovido realizou vistoria no Complexo Hospitalar
de  Mangabeira  "Governador  Tarcísio  Burity"  na  data  de  24.08.2020,  conforme
registrado no Relatório de Vistoria n. 171/2020, oportunidade em que concluiu pela
existência  de:  1)  estrutura  física  inadequada  das  enfermarias  (pintura,  iluminação,
defeito  no piso);  2)  higienização inapropriada dos sanitários;  3)  leitos  com enxoval
insuficiente  para  o  atendimento  regular  dos  pacientes;  4)  cadeiras  de  rodas  com
defeitos; 4) escala médica incompleta aos sábados e domingos.  A partir da verificação
desses supostos vícios, o promovido decidiu lavrar o Auto de Interdição. Quanto aos
itens 1, 2 3, 5 do relatório, segundo o qual existiriam problemas estruturais, sustenta a
inexistência de notícia de ausência de atendimento dos pacientes ou de excesso de
lotação  no  referido  hospital.  No  item  4,  diz  o  demandante,  eventual  demora  na
realização de algumas cirurgias não significa que o tratamento cirúrgico está sendo
negado, até porque algumas cirurgias dependem de material específico a ser entregue
por  determinado  fornecedor,  além  do  mais  os  pacientes  seguem  internados  e
acompanhados por profissionais médicos, daí não se falar em necessidade de serviço.
No item 6,  ressalta,  há relato de situação bastante peculiar de determinado de um
único paciente. O item 7, para o promovente, revela que o serviço cirúrgico está sendo
desenvolvido regularmente. Já no item 8, o relatório destaca que o bloco do complexo
hospitalar teria sido reformado e estava em melhores condições, e que a inexistência de
serviço de ar condicionado nas enfermarias não significa  comprometimento do serviço
prestado. Ressalta que não há notícia de comprometimento da capacidade operacional,
muito menos de erros médicos ou infecções hospitalares. Ao discorrer sobre o item 15,
apresenta desde logo escala dos médicos nos dias de sábado e domingo e, ao mesmo
tempo,  alega  que  o  CRM  não  concedeu  prazo  adequado  para  suprir  a  eventual
omissão.

            Para o promovente, o Conselho Regional de Medicina (CRM) é incompetente
para fiscalizar ou interditar hospitais públicos ou privados, pois tal atribuição não lhe é
dada  pela  Lei  n.  3.268/57  (art.  15).  Invoca,  para  tanto,  precedentes  do  Tribunal
Regional  Federal  da  5ª  Região  (00055694920134050000,  Agravo  de  Instrumento  -
132663,  DESEMBARGADOR  FEDERAL  IVAN  LIRA  DE  CARVALHO
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(CONVOCADO),  Segunda  Turma,  JULGAMENTO:  14/03/2017;  PROCESSO:
00065999420124058200,  AC  -  Apelação  Civel  -  ,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 25/06/2019).

            Em seguida, aponta nulidade do auto de interdição por violação aos princípios
do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  como  também  por  ofensa  aos  motivos
determinantes, e ainda que a medida atenta contra o princípio da proporcionalidade.
            Na  verdade,  diz  a  inicial,  ao  interditar  as  atividades  do  "Trauminha",  o
demandado  está  atentando  contra  a  própria  política  de  saúde,  pois  o  hospital  é
referência em ortotrauma para a população de João Pessoa.

            Acrescenta que a "recomendação" de transferência de pacientes para o Hospital
Santa Isabel é impossível de ser atendida, conforme informação prestada pela Diretora
Geral do referido nosocômio.

            Ao requerer a tutela de urgência (suspensão do ato da interdição), aponta a
existência da fumaça do bom direito e do perigo de dano irreversível.

            É o relatório.

            Verifica-se a existência da necessidade de manifestação do Plantão da Justiça
Federal no presente caso, afinal o auto de interdição editado pelo Conselho Regional
de  Medicina  determina  a  suspensão  das  atividades  do  Complexo  Hospitalar  de
Mangabeira Governador Tarcísio Burity a partir da 00h do dia 29.082020 (sábado).

            Diante da séria repercussão da medida para a saúde da população de João
Pessoa, evidente a situação de urgência a exigir a pronta resposta do Judiciário.

            Muito embora deva ser reconhecida e enaltecida a preocupação do Conselho de
Regional de Medicina da Paraíba, cujo Presidente revela a necessidade de atuação da
autarquia  corporativa  para  além  dos  procedimentos  disciplinares  decorrentes  de
atuação individual dos profissionais médicos, verifica-se, neste primeiro e perfunctório
olhar,  a prática de medida que não encontra respaldo em lei (esta vista no sentido
formal e material).

            Com efeito,  a Lei  n.  3.268, de 30 de setembro de 1957,  ao dispor sobre os
Conselhos de Medicina, não atribuiu a tais entes a possibilidade de interditar, de forma
cautelar ou definitiva, estabelecimentos hospitalares.

Dispõe o art. 15 do referido diploma legal:

"Art. 15: São atribuições dos Conselhos Regionais:

a) deliberar sôbre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;

b) manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na
respectiva Região;

c) fiscalizar o exercício da profissão de médico;

d)  conhecer,  apreciar  e  decidir  os  assuntos  atinentes  à  ética  profissional,
impondo as penalidades que couberem;

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpb.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

2 de 5 30/08/2020 12:01



e) elaborar a proposta do seu regimento interno, submetendo-a à aprovação
do Conselho Federal;

f) expedir carteira profissional;

g)  velar  pela  conservação da honra e da independência  do Conselho,  livre
exercício legal dos direitos dos médicos;

h)  promover,  por  todos  os  meios  e  o  seu  alcance,  o  perfeito  desempenho
técnico e  moral  da medicina e o  prestígio e  bom conceito da medicina,  da
profissão e dos que a exerçam;

i)  publicar relatórios  anuais  de seus trabalhos e  a relação dos profissionais
registrados;

j) exercer os atos de jurisdição que por lei lhes sejam cometidos;

k)  representar  ao  Conselho  Federal  de  Medicina  Aérea  sôbre  providências
necessárias para a regularidade dos serviços e da fiscalização do exercício da
profissão."

         Mesmo que a alínea "d" atribua a competência para decidir "os assuntos atinentes
à ética profissional, impondo as penalidades que couberem", e que a alínea "h" estipule
o dever de "promover,  por todos os meios e  o seu alcance, o perfeito desempenho
técnico e moral da medicina e o prestígio e bom conceito da medicina, da profissão e
dos  que  a  exerçam",  não  se  pode  deduzir  daí  a  atribuição  de  interditar
estabelecimentos hospitalares.

         Cumpre lembrar, primeiramente, que ao abordar o princípio da legalidade, o
Supremo Tribunal  Federal  teve  a  oportunidade  de  registrar  que  a  "Administração
Pública submete-se ao princípio da legalidade,  sobrepondo-se ao regulamento a lei
em sentido formal e material (MS 28033, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 23.04.2014)

         No que diz respeito especificamente à matéria ora em análise, o Tribunal Regional
Federal,  em  mais  de  uma  ocasião,  afirmou  que  a  Lei  n.  3.268/57  não  atribui  ao
Conselho Regional de Medicina a possibilidade de promover a fiscalização quanto ao
funcionamento e estrutura dos hospitais públicos ou mesmo privados:

"A Lei  nº  3.268/57,  em especial  em seu artigo 2º,  impõe aos  Conselhos de
Medicina o dever de fazer cumprir os desígnios da ciência médica, por todos
os meios ao seu alcance, utilizando os instrumentos necessários para tornar
eficaz e tangível a atuação dos médicos. Além disso, dispõe, em seu art. 15, "c"
e  "d",  que  os  Conselhos  Regionais  de  Medicina  detêm  competência  para
fiscalizar as atividades dos profissionais de Medicina, bem como aplicar as
penalidades decorrentes de infração à ética profissional.
VIII.  Não  consta  no  rol  de  atribuições  legais  dos  conselhos  regionais  a
fiscalização quanto ao funcionamento e estrutura dos hospitais  públicos ou
mesmo privados, devendo a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade
ativa do Conselho Regional de Medicina ser mantida. 00055694920134050000
DESEMBARGADOR  FEDERAL  IVAN  LIRA  DE  CARVALHO,  Segunda
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Turma, JULGAMENTO: 14/03/2017, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::24/03/2017
- Página::76)." (trecho da ementa do Proc. 00065999420124058200, AC, Rel. Des.
Federal LEONARDO CARVALHO, Segunda Turma, julgado em 25.06.2019)

            Percebe-se, assim, que o ato de interdição promovido pelo Conselho Regional
de Medicina extrapola as atribuições previstas na Lei n. 3.268/57, razão pela qual está
evidenciada sua nulidade.

            Por outro lado,  ainda que reconhecida a competência legal  de o Conselho
Regional  de  Medicina  promover  a  "interdição  ética"  de  unidade  hospitalar,  assiste
razão ao MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA quando aponta a violação ao princípio da
proporcionalidade.

            Conforme registra a doutrina, em se tratando de restrições a direitos, deve-se
perquirir acerca da compatibilidade das limitações estabelecidas com o princípio da
proporcionalidade (Cf. MENDES, Gilmar Ferreira em prefácio à monografia de Suzana
de Toledo Barros: O princípio da proporcionalidade proporcionalidade e o controle de
constitucionalidade  das  leis  restritivas  de  direitos  fundamentais,  Brasília:  Brasília
Jurídica,  1996).  Este princípio,  implicitamente albergado na Constituição Federal  de
1988, cuja sede material encontra-se na cláusula do devido processo legal, tem como
elementos: A) adequação, B) necessidade e C)proporcionalidade em sentido estrito. A
medida que pretende realizar o interesse público deve ser adequada aos fins a que se
propõe concretizar.  O segundo  elemento  é  também chamado de  exigibilidade.   A
medida não há de exceder os limites indispensáveis à conservação do fim legítimo que
se almeja (ZIMMERLI, apud  BONAVIDES, Paulo; Curso de Direito Constitucional, 6ª
ed.; São Paulo: Malheiros, 1996,   p. 360/361). Pode ser ilustrado pela seguinte máxima:
"de dois males, faz-se mister escolher o menor" PHILIPPE, Xavier; apud  BONAVIDES,
Paulo; ob. cit. p. 361).  O terceiro pressuposto - proporcionalidade em sentido estrito - 
indica que a escolha deve recair sobre o meio ou meios que, no caso específico, levarem
mais em conta o conjunto de valores e interesses em discussão.

            Na presente hipótese, constata-se com facilidade o malferimento ao elemento
"necessidade",  pois  o  Conselho  Regional  de  Medicina,  na  medida  em  que  cita  a
preservação da dignidade de atendimento à população e à segurança do ato médico,
poderia ter reclamado providências por parte do ente municipal, em tempo razoável,
que  reparassem  as  falhas  apontadas.  Como  certa  vez  proclamou  Jellinek,  "não  se
abatem pardais disparando canhões".

            Além do mais, a medida agride fortemente a "proporcionalidade em sentido
estrito", pois é mais do que evidente o prejuízo maior à população de João Pessoa, que
estaria  privada  de  uma  unidade  hospitalar  de  extrema  importância  na  área  de
traumatologia.  Não  se  pode  olvidar,  aliás,  o  momento  atual  de  permanência  da
Pandemia da Covid-19, circunstância a exigir grande parte dos recursos destinado à
saúde.  Importante anotar, neste quesito em particular, que a "recomendação" do CRM
para  transferência  dos  pacientes  para  o  Hospital  Santa  Isabel  não  poderia  ser
cumprida, pois "não dispõe de estrutura adequada e capacidade para o atendimento de
porta de urgência nas especialidades de clínica médica, traumatologia e saúde mental"
(declaração da Diretora Geral).

            Por sua vez, a situação de urgência está mais do que revelada, isso porque a
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pretexto  de  contribuir  para  a  "dignidade"  do  atendimento  à  população,  a  medida
tomada pelo demandado implicaria, isto sim, em maiores danos.

            Diante do exposto, concedo a liminar para determinar a imediata suspensão do
Auto  de  Interdição  Ética  CRM  n.  08/2020,  pelo  menos  até  que  submetida  à
reapreciação pelo Juízo a quem for distribuído o feito na segunda-feira.

            Ciência ao MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA e ao CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA.

            João Pessoa, 30 de agosto de 2020.

            Juiz Federal MANUEL MAIA DE VASCONCELOS NETO

            Plantonista
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