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R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire(Relator):

Ao examinar  o Pedido de  Efeito Suspensivo, abordei a  matéria,  inicialmente,  nos seguintes
termos:

"(...)É o Relatório. Decido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do
ato judicial:  Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de  Instrumento,  no
Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica
sobre  Decisão  Interlocutória,  envolvendo  tutelas  distintas  sobre  duas  situações  jurídicas
processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do
Recurso estritamente definido. 

EVIDÊNCIA.  Consiste  na  Situação  Jurídica  derivada  da  Relação  Jurídica  projetando  a
Pretensão  à  obtenção  do  dever  jurídico,  buscado  pela  Parte  diante  de  Ato  Jurídico
Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da
Demanda  ou  dos  Pressupostos  Processuais.  A  Interlocução  própria  da  Jurisdição  é  o
princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o
Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as
Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais,
quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples
Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional
de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução.

URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico,
realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de
modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever
Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. 

No  caso,  não  vislumbro,  à  primeira  vista,  a  ocorrência  de  "dano  grave,  de  difícil  ou
impossível reparação" ao Agravante, a excluir a incidência do artigo 995, parágrafo único,
do CPC/2015, verbis: 

"Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão
judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.  A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."(grifei) 
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Com  efeito,  a  Decisão  agravada
[1]

 determinou,  apenas,  que  o  Conselho  Regional  de
Enfermagem do Estado de Alagoas proceda à divulgação da determinação judicial de que o
"Município  de  Penedo  interrompa  a  execução  de  inserção  de  dispositivo  intrauterino  e
contraceptivo (DIU) através de profissionais de enfermagem do Sistema de Saúde Pública..." 

Por outro lado, colhe-se, à primeira vista, que o procedimento de instalação do DIU por parte
de Enfermeiros estaria em desacordo com a Lei nº 12.842/2013, a qual prevê que "Art. 4º São
atividades privativas do médico (...) III - indicação da execução e execução de procedimentos
invasivos,  sejam  diagnósticos,  terapêuticos  ou  estéticos,  incluindo  os  acessos  vasculares
profundos, as biópsias e as endoscopias (...) § 4º Procedimentos invasivos,  para os efeitos
desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações (...) III - invasão dos
orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos." 

Ademais,  em  Decisão  proferida  em  28.01.2020,  em  face  de  arguição  de
Impedimento/Suspeição  suscitada  pelo  Conselho  Regional  de  Enfermagem  do  Estado  de
Alagoas  nos  autos  da  referida  Ação  Civil  Pública,  deliberou-se  no  alvitre  de  "não
reconhecendo presente  impedimento ou suspeição,  determino a  formação do  incidente  de
impedimento/suspeição  em apartado  e  sua  remessa  ao  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª
Região, nos termos do art. 146 e seus parágrafos, juntamente com cópia dos presentes autos,
mantendo-se o presente feito suspenso até decisão por parte do relator acerca dos efeitos em

que recebido o incidente (art. 146, § 2º)." 
[2]

ISTO POSTO, indefiro o Pedido de Efeito Suspensivo."[3]

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Desprovimento do Recurso.

É o Relatório.

[1]"DECISÃO

Cuida-se  de  Ação  Civil  Pública  proposta  pelo  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Alagoasem face  do  Conselho  Regional  de
Enfermagem de Alagoas, Município de Arapiraca e Município de Penedo, na qual se requer liminarmente que os entes réusinterrompam a prática
de inserção de dispositivo intrauterino e contraceptivo (DIU) por enfermeiros do sistema de saúde pública, bem como que o Conselho demandado
divulgue em seu sítio eletrônico ou periódico acerca da proibição da realização do ato acima destacado por enfermeiros, seguindo orientação de
lei federal.

Narra a  inicial que, entre  os dias 12  e  16  de  agosto,  o  Conselho  Regional de Enfermagem  de  Alagoas (Coren-AL) e  o Conselho Federal de
Enfermagem  (Cofen)  realizaram uma  capacitação  voltada  para  enfermeiros  obstetras  nos  municípios  de  Penedo  e  Arapiraca  com foco  na
inserção de  Dispositivo  intra-uterino  (DIU). Entretanto, segundo a  Lei nº  12.842  de  julho de 2013,  conhecida  como Lei do  Ato  Médico, essa
prática  seria  claramente  proibida,  uma vez que a  realização  de  procedimentos invasivos no  corpo  de  qualquer pessoa  constitui prerrogativa
exclusiva do médico.

Logo  após a  divulgação  da  referida  notícia,  nos dias 20  e  23  de  agosto  de  2019,  aduz que foram enviadas notificações extrajudiciais  pelo
Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Alagoas  (CREMAL)  em desfavor  dos  prefeitos  dos  Municípios  de  Penedo  e  de  Arapiraca
condenando  a  realização  de  tal  procedimento  por  enfermeiros.  O  Conselho  Regional  de  Enfermagem  de  Alagoas,  também foi  notificado
extrajudicialmente.

Aduz que o Coren-AL e o Cofen baseiam a legalidade dessa prática em pareceres publicados pelo próprio Cofen (Parecer 358/2009 e 17/2010
/COFEN/CTLN), em orientações da OMS e em uma Nota Técnica do Ministério da Saúde. No entanto, defende que o Coren-AL não pode embasar
a realização dessa prática em um parecer cujo conteúdo é contrário ao que é determinado em lei, tendo em vista a hierarquia normativa.

Relata,  ainda,  que,  no  dia  14  de  agosto  de  2019,  no  município  de  Penedo/AL,  um enfermeiro  seguindo  o  comando  ilícito  de  seu  conselho
profissional,  inseriu  um DIU-dispositivo  intrauterino,  em uma  paciente  que estava  grávida  de  12  semanas no  momento  do  procedimento.  Na
ocasião da inserção, os exames necessários para descartar a suspeita de gravidez não foram feitos pelo enfermeiro. No dia 10 de setembro de
2019, com aproximadamente 15 semanas de gestação, essa paciente sofreu um aborto.

Anexou documentos eletronicamente.

Por meio da decisão de Id. 5375379 foi determinada a intimação do representante judicial do Município de Penedo e do Conselho Regional de
Enfermagem para se manifestarem sobre o pedido liminar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Ademais, o Município de Arapiraca foi excluído
da relação processual.

O Conselho Regional de Enfermagem em Alagoas apresentou manifestação (Id. 5391856). Sustentou que a parte autora tenta justificar seu pleito
sob  o  argumento  de  que,  em um isolado  caso,  ocorrido  no  dia  14  de  agosto  de  2019  no  Município  de  Penedo.  Todavia,  defende que  fora
constatado que todas as medidas foram tomadas durante a consulta, com assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pela usuária,
onde foram expostos todos os benefícios e riscos do procedimento, entre eles, os riscos da inserção no caso de gravidez em evolução, obedecendo
todos os critérios e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Afirma que, em verdade, trata-se de uma discussão que decorre de ego da classe médica, que pretende se sobrepor às demais classes (enfermeiros
e técnicos de enfermagem), e não de uma preocupação com a saúde pública. Esclarece que todos os profissionais são passíveis de erro, de atos de
imperícia, negligência e/ou imprudência, não sendo os profissionais de enfermagem os únicos que podem, eventualmente,  vir a praticar algum
erro.

Acrescenta o próprio Ministério da Saúde, em recente manual técnico (Manual Técnico para Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380A de
2018),  dispõe  que  há  amparo  legal  para  a  prática  da(o)  enfermeira(o)  no  que  se  refere  à  inserção  do  DIU,  consignando  que  os(as)
enfermeiros(as) e enfermeiros(as) obstétricos (as) e obstetrízes podem realizar o procedimento, desde que tenham sido treinados para tal. Ademais,
a Organização Mundial de Saúde também recomenda a inserção do DIU por enfermeiros(as), orientando que o procedimento pode ser realizado
por qualquer profissional de  saúde com treinamento  e  capacitação  específica  em triagem, inserção  e  remoção  de  DIUs,  dentre  eles médicos,
enfermeiras e enfermeiras obstétricas.

Por fim, sustenta que a competência dos enfermeiros para realizar o procedimento de inserção do DIU não vai de encontro com o que prevê a Lei
n.º 12.842/2013 - por se enquadrar a inserção do DIU no rol do § 5º do artigo 4º da Lei n.º 12.842/2013, que elenca as atividades não privativas
do médico.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas requereu a juntada do documento (Sentença), que diz respeito à matéria objeto da lide
(Id. 5427183).

Em manifestação de Id. 5484929, o Município de Penedo (Id.5484929) pugnou pela sua exclusão do presente feito, ante a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo desta ação, tendo em vista que a conduta rechaçada pela parte autora em sua inicial seria de total responsabilidade do
Conselho  Regional de  Enfermagem  de  Alagoas.  Ressaltou  que,  acaso  este  juízo  entenda  pela  legitimidade  passiva  do  ente  público,  importa
esclarecer que, conforme nota técnica emitida pelo COREN - AL, não há qualquer ilegalidade na conduta do enfermeiro em realizar procedimento
de inserção de DIU em mulheres em idade fértil pelo sistema de saúde pública.

É o relatório. Decido.

Postula  o  autor a  interrupção  da  prática  de  inserção  de  dispositivo  intrauterino  e  contraceptivo  (DIU) por enfermeiros do  sistema de  saúde
pública, bem como que o  Conselho  demandado divulgue em seu sítio  eletrônico ou periódico acerca da proibição da realização do ato acima
destacado por enfermeiros, seguindo orientação de lei federal.

A liminar em ação civil pública se sujeita aos mesmos requisitos das medidas liminares em geral: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.

No caso, verificam-se presentes os requisitos.

No  tocante  à  probabilidade  do  direito,  de  início,  convém destacar  que  o  exercício  da  medicina  é  regido  pela  Lei  nº  12.842  de  2013,  e
regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina - CFM e seus regionais, nos termos da Lei nº 3.268 de 1957.

Referida Lei nº 12.842/2013 estabelece em seu texto atividades que podem ser realizados pelos profissionais da medicina, estabelecendo serem,
algumas delas, privativas daqueles que exercem a profissão médica:

Art. 4º São atividades privativas do médico:

...

III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares
profundos, as biópsias e as endoscopias;

...

§ 4º Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações:

III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. (grifo nosso). 

Com efeito,  de  acordo  com a  FEBRASGO (Federação  Brasileira  das  Associações  de  Ginecologia  e  Obstetrícia),  a  inserção do DIU  é  um
procedimento invasivo e complexo em que, para a inserção do dispositivo, é necessário haver a invasão do corpo humano pelo orifício do colo
uterino, atingindo o interior do útero.[1]

Logo, e em exame preliminar, próprio às tutelas de urgência, verifica-se que a execução do procedimento mencionado é reservada, por lei, apenas
aos que exercem a medicina, não podendo quaisquer dos atos editados por Conselhos Profissionais violar aquilo que estabelece a lei.

Assim, no caso em questão, a prática de inserção de dispositivo intrauterino e contraceptivo (DIU) por enfermeiros configura violação ao disposto
no art. 4º, III c/c § 4º, III da Lei 12.842/2013.

Apesar da previsão no Manual Técnico para Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380A de 2018, elaborado pelo Ministério da Saúde, de
que "o Enfermeiro está apto a realizar consulta clínica, e a prescrever e inserir o DIU [...], além das disposições da Resolução Cofen nº 358/2009,
e  Pareceres  Técnicos  do  Conselho  Federal de  Enfermagem - Cofen  (pareceres  nº  17/2010,  002/2017  e  nº  004/2019),  no  sentido  de  que  os
enfermeiros,  após treinamento, estão  aptos a  realizar consulta  clínica,  prescrever e  inserir  o  DIU,  tais  normativos não  se  sobrepõem ao  que
estabelece a lei, em respeito à hierarquia normativa, não tendo o demandado demonstrado a existência de dispositivo legal (lei em sentido formal)
estabelecendo a possibilidade da prática do procedimento objeto dos autos pelos profissionais da enfermagem. 

A aludida  prática, portanto,  viola  a  diretriz  básica  da  atuação  da  Administração  Pública: o  princípio  da  legalidade; segundo  o  qual,  toda  e
qualquer atividade administrativa, além de autorizada por lei, não deve contrariá-la, sob pena de ilicitude.

Não cabe ao Poder Judiciário avaliar se a previsão legal é ou não justificada tecnicamente, mas apenas reconhecer que, havendo o legislador
assim estabelecido, não é possível à Administração Pública ignorá-la ou descumpri-la.

Por outro lado, o perigo de dano é presumido por lei, uma vez que esta reservou apenas a determinada categoria profissional a execução de
procedimento, com exclusão das demais, afora os riscos do procedimento  (perfuração da cavidade uterina, sangramento, perfuração da bexiga,
lesões de alças intestinais, entre outras).
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Pelo  exposto,  DEFIRO  o pedido liminar  para  determinar  que  o  Município  de  Penedo  interrompa  a  execução  de  inserção  de  dispositivo
intrauterino e contraceptivo (DIU) através de profissionais de enfermagem do Sistema de Saúde Pública, bem como que o Conselho Regional de
Enfermagem em Alagoas divulgue em seu sítio eletrônico ou periódico a presente decisão com menção à proibição da realização do ato acima
destacado por enfermeiros, nos termos da Lei nº 12.842 de 2013.

Exclua-se da autuação do feito o Município de Arapiraca, tal como determinado na decisão anterior (id. 5375379).

Citem-se os réus para que apresentem contestação no prazo legal.

Cadastre-se o Bel. Diego Leão da Fonseca, OAB/AL nº 8.404, como representante do Município de Penedo, devendo em sede de contestação ser
apresentada a portaria de nomeação ou outro documento que comprove que o supracitado causídico representa o ente réu.

Providências necessárias. 

André Carvalho Monteiro 

Juiz Federal - 2ª Vara"

[2]DECISÃO

Proferida decisão concedendo a liminar (id. 5531930), as partes, citadas, apresentaram contestação (id. 5700715 e 5749979).

Além disso, o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (COREN) peticionou suscitando incidente processual de impedimento, com pedido
alternativo de suspeição (id. 5745262), sob o fundamento de que este Magistrado não possuiria a imparcialidade necessária para julgar a causa,
por ser "oriundo de família médica", tendo em vista possuir pai (Erival da Silva Monteiro, falecido) e dois irmãos (Rodrigo Carvalho Monteiro e
Larissa Carvalho Monteiro) médicos, o que implicaria, instintivamente, tendência de ser parcial em favor da classe que pertencem os familiares
deste julgador.

Defendeu que a hipótese levantada se enquadra nos artigos 144, IV. Pelos mesmos fundamentos, requereu, alternativamente, que seja reconhecida
a suspeição, com fundamento no art. 145, IV do CPC.

Aprecio.

A norma do artigo 146 do CPC prevê:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica
dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol
de testemunhas.

§ 1º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal,
caso  contrário,  determinará a autuação em apartado  da petição  e,  no prazo de 15  (quinze) dias,  apresentará  suas razões, acompanhadas de
documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. (grifo nosso). 

Não reconheço o impedimento e suspeição aventadas pela parte.

Em primeiro lugar, consigno que é verdadeira a afirmação de que o genitor deste magistrado (Erival da Silva Monteiro, falecido em 19.10.2016)
era médico (reumatologista e fisiatra), assim como são médicos (oftalmologistas) seus dois irmãos, Rodrigo Carvalho Monteiro e Larissa Carvalho
Monteiro.

Isto,  entretanto,  não  torna  este  magistrado  impedido  ou  suspeito  para  julgar  causa  em que  o  Conselho  Regional de  Medicina  litiga  com o
Conselho Regional de Enfermagem a respeito da inserção de Dispositivo contraceptivo intra-uterino (DIU), pois nenhum dos familiares citados
deste magistrado é parte no processo, conforme estabelece o art. 144, inciso IV do CPC, tampouco este magistrado é interessado no julgamento do
processo em favor de qualquer das partes, conforme prevê o art. 145, IV, por várias razões.

Primeiro porque nenhum parente deste magistrado possui relação profissional com o objeto da causa (inserção de Dispositivo contraceptivo intra-
uterino - DIU). Como relatado, exercem exclusivamente a medicina na especialidade oftalmologia (e meu falecido genitor a exercia na fisiatria e
reumatologia), não possuindo qualquer interesse ou exercício de atividade que importe em manuseio de dispositivos contraceptivos intrauterinos.

Em segundo lugar, devo observar que este magistrado possui não apenas parentes que exercem a medicina, mas também a enfermagem  (caso de
Daniela Monteiro Cavalcante, irmã de Erival da Silva Monteiro, enfermeira inscrita no Conselho suscitante).

Aliás, considerando que a parte abordou questões pessoais deste magistrado, observo que, além de dois irmãos, meus genitores possuem, juntos,
18 (dezoito) irmãos (tios deste magistrado), cada um deles possuindo entre um e três filhos, totalizando, entre tios e primos, aproximadamente 1
(uma) centena de parentes até o quarto grau, entre consanguíneos e afins, exercendo as mais diversas atividades profissionais.

A prevalecer o raciocínio do réu, este magistrado seria impedido ou suspeito para julgar não apenas processos promovidos por médicos,  mas
também por enfermeiros,  assistentes sociais,  dentistas,  psicólogos, engenheiros,  advogados, contadores,  economistas,  empresários,  professores,
funcionários públicos...

Não  é assim, porém. Na  realidade, o  incidente  suscitado  parte da  equivocada premissa  de  que o fato  de possuir  familiares que exercem uma
determinada  atividade  profissional  torna  o  magistrado  automaticamente  parcial  no  julgamento  de  qualquer  demanda  que  envolva  outros
profissionais integrantes da mesma profissão.

Para que se possa falar em impedimento, entretanto, é necessário que familiares do magistrado sejam formalmente partes no processo; ou, no caso
da  suspeição,  que  haja  interesse  pessoal do  magistrado  no  julgamento  da  causa.  No  caso  em apreço,  não  há  sequer  interesse  pessoal dos
familiares médicos deste  magistrado,  que não  serão  afetados de  modo  algum em suas atividade profissionais  pelo  julgamento  de  demanda  a
respeito da inserção de dispositivos intrauterinos.

Ressalte-se,  por  fim,  que  o  objeto  da  demanda  é  simples  e  objetivo,  pois  alvo  de  regulação  explícita  pela  lei,  não  havendo  espaço  para
subjetividade quanto a este aspecto, conforme ressaltado na decisão que apreciou o pedido liminar: 
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(...) Referida  Lei nº  12.842/2013  estabelece  em seu  texto  atividades que podem ser realizados pelos profissionais  da  medicina,  estabelecendo
serem, algumas delas, privativas daqueles que exercem a profissão médica:  

Art. 4º São atividades privativas do médico: 

... 

III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares
profundos, as biópsias e as endoscopias; 

... 

§ 4º Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações: 

III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos. (grifo nosso).  

De  acordo  com a  FEBRASGO (Federação  Brasileira  das  Associações  de  Ginecologia  e  Obstetrícia),  a  inserção  do  DIU é  um procedimento
invasivo e complexo em que, para a inserção do dispositivo, é necessário haver a invasão do corpo humano pelo orifício do colo uterino, atingindo o
interior do útero.[1]

(...) 

A aludida  prática, portanto,  viola  a  diretriz  básica  da  atuação  da  Administração  Pública: o  princípio  da  legalidade; segundo  o  qual,  toda  e
qualquer atividade administrativa, além de autorizada por lei, não deve contrariá-la, sob pena de ilicitude. 

Não cabe ao Poder Judiciário avaliar se a previsão legal é ou não justificada tecnicamente, mas apenas reconhecer que, havendo o legislador
assim estabelecido, não é possível à Administração Pública ignorá-la ou descumpri-la.  

Por todas as razões elencadas, não se verifica qualquer interesse pessoal deste magistrado ou de seus familiares no julgamento da demanda (cuja
decisão, ademais, resultou de aplicação de texto claro e objetivo da lei, sem margem à subjetividade).

Assim, e não reconhecendo presente impedimento ou suspeição, determino a formação do incidente de impedimento/suspeição em apartado e sua
remessa  ao  Tribunal Regional Federal da  5ª Região,  nos  termos  do  art.  146  e  seus  parágrafos,  juntamente  com cópia  dos  presentes  autos,
mantendo-se o presente feito suspenso até decisão por parte do relator acerca dos efeitos em que recebido o incidente (art. 146, § 2º).

Cumpra-se.

Intimem-se. 

André Carvalho Monteiro

Juiz Federal - 2ª Vara/AL"

[3] DECISÃO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto à Decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0809157-77.2019.4.05.8000, em curso na
2ª  Vara  Federal (AL),  que  deferiu Pedido  de  Liminar  para  "determinar  que  o  Município  de  Penedo  interrompa  a  execução  de  inserção  de
dispositivo intrauterino e contraceptivo (DIU) através de profissionais de enfermagem do Sistema de Saúde Pública, bem como que o Conselho
Regional de Enfermagem em Alagoas divulgue em seu sítio eletrônico ou periódico a presente decisão com menção à proibição da realização do
ato acima destacado por enfermeiros, nos termos da Lei nº 12.842 de 2013."

O Agravante postula a concessão de Efeito Suspensivo  alegando, em síntese: 

"Aos 07 de novembro de 2019, por volta de 11h00, o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL recebeu Mandado de Intimação
extraído  dos  autos  desta  Ação Civil  Pública  com Pedido  de  Liminar,  movida  pelo  Conselho  Regional de  Medicina  do  Estado  de  Alagoas  -
CREMAL, por meio do qual restou determinado a intimação desta autarquia ora peticionante para, no prazo de 72 (setenta  e duas) horas, se
manifestar sobre o pedido liminar, nos termos da ordem judicial de ID n.º 5375379 (ID 4058000.5375379).

Do compulsar da peça pórtico observa-se que o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas - CREMAL, ao argumento, em síntese, a
um,  que estaria  havendo  violação  da  Lei nº  12.842  de  julho  de  2013  por parte  do  Município  de  Penedo,  do  Município  de  Arapiraca,  e  do
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL, porquanto estariam promovendo a inserção de DIU's por enfermeiros; a dois, que a
inserção do DIU é um procedimento que traz certos riscos, de modo que é essencial que seja realizado por um médico; a três, que a persistência
da  realização do  procedimento por enfermeiros, como se poderia  observar no caso [isolado] de [suposta] imperícia de  enfermeiro trazido na
presente demanda, representaria um grande risco para a sociedade alagoana, e uma ameaça ao direito mais fundamental dos direitos, que é o
direito à vida; pugnou pela concessão de tutela de urgência no sentido da divulgação por parte do COREN/AL de que a referida prática [inserção
do DIU] não poderia ser realizada por ser ilegal, e que não obedeceria aos pareceres 358/2009 e 17/2010/COFEN/CTLN do COFEN, bem como
que os Municípios de Penedo e Arapiraca interrompam imediatamente a prática de inserção de DIU por enfermeiros no Sistema de Saúde Pública,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) na hipótese da manutenção de tais serviços nos aludidos municípios, ou de o COREN/AL
passar a divulgar tais práticas em outros municípios do Estado de Alagoas.

Em sua manifestação o Conselho ora Agravante sustentou a legalidade da inserção do DIU por enfermeiros que estejam devidamente capacitados
para a prática de tal procedimento, vez que o profissional enfermeiro encontra-se amparado legalmente para prescrever, inserir, avaliar e remover
o DIU, galgado na Lei do Exercício Profissional, no Decreto que regulamenta a Lei do Exercício Profissional, nas disposições da Organização
Mundial de Saúde, e, ainda, nos diversos Pareceres Técnicos do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen (pareceres nº. 17/2010, nº. 002/2017 e
nº. 004/2019), de forma expressiva e clara, nas competências do profissional enfermeiro.

Apesar de todos os argumentos devidamente fundamentados apresentados em sede de manifestação pelo Conselho ora Agravante, foi proferida
decisão  interlocutória  -  ora  agravada,  por  meio  da  qual  o  MM.  Juiz  Singular  entendeu  por  deferir  o  pleito  antecipatório  do  CREMAL,
determinando que o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas publicasse em seu site oficial a informação de que os enfermeiros estariam
proibidos de inserir DIU, obstaculizando, portanto, que os enfermeiros do Estado de Alagoas deixem de proceder com a inserção de DIU - onde os
maiores prejudicados serão os cidadãos que dependem da assistência do Sistema Único de Saúde.
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Entretanto, a referida decisão interlocutória não deve prosperar, visto que contraria as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a Lei
do Exercício Profissional da Enfermagem, além de retirar os direitos sexuais, reprodutivos e de planejamento familiar da parcela da população
que é assistida pelo Sistema Único de Saúde, e não pode pagar caro para que um profissional médico realize o procedimento de inserção do DIU.

.2 RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO GUERREADA

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas - CREMAL, ora Agravado, tenta justificar seu pleito sob o argumento de que, em um
isolado caso, ocorrido no dia 14 de agosto de 2019 no Município de Penedo, um enfermeiro teria inserido um DIU - Dispositivo Intrauterino em
uma paciente que estava grávida de 12 semanas no momento do procedimento, e que, na ocasião da inserção, teria havido imperícia do referido
profissional, porquanto os exames necessários para descartar a suspeita de gravidez não teriam sido realizados pelo enfermeiro.

Esclarece-se que no caso reportado, diversamente do que o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas - CREMAL pretende fazer crer
em claro objetivo  de induzir os nobres Julgadores a erro, o ora Agravante buscou averiguar - o que motivou, inclusive,  a expedição de Nota
Técnica de Esclarecimento5 - e constatou que todas as medidas foram tomadas durante a consulta, com assinatura do termo de consentimento livre
e  esclarecido  pela  usuária,  onde foram expostos todos  os benefícios e  riscos do  procedimento, entre  eles,  os riscos da  inserção  no  caso  de
gravidez em evolução, obedecendo todos os critérios e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), devendo-se ressaltar que,
antes  da  inserção,  foi  realizado  um teste  rápido  de  gravidez,  além da  anamnese,  onde  não  foi  identificado  nenhum indício  da  gravidez  da
paciente.

Em verdade, Excelências, TRATA-SE DE UMA DISCUSSÃO QUE  DECORRE DE UM GRANDE E ESDRUXULO EGO DA CLASSE MÉDICA, QUE,
COSTUMEIRAMENTE, PRETENDE SE SOBREPOR ÀS DEMAIS CLASSES, E NÃO DE UMA PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA!"(grifei) 

É o Relatório. Decido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são  definidos pela  natureza  do  ato  judicial: Sentença, Decisão  Interlocutória  ou
Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre
Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas
na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. 

EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela
Parte  diante  de  Ato  Jurídico  Processual,  e  exposto  no  conjunto  ou  variedade  de  atos  confluentes  da  Lide,  da  Causa,  da  Demanda  ou  dos
Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação
é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos
considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos
simples  Despachos.  Ou,  nas hipóteses terminativas encerrando  literalmente  a  Prestação  Jurisdicional de  Mérito  com a  Sentença,  e/ou  com a
Execução.

URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato,
a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto Subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a
Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. 

No caso, não vislumbro, à primeira vista, a ocorrência de "dano grave, de difícil ou impossível reparação" ao Agravante, a excluir a incidência
do artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015, verbis: 

"Art. 995.  Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.  A eficácia  da decisão recorrida  poderá ser suspensa  por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."(grifei) 

Com efeito, a Decisão agravada determinou, apenas, que o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas proceda à divulgação da
determinação  judicial  de  que  o  "Município  de  Penedo  interrompa  a  execução  de  inserção  de  dispositivo  intrauterino  e  contraceptivo  (DIU)
através de profissionais de enfermagem do Sistema de Saúde Pública..." 

Por outro lado, colhe-se, à primeira vista, que o procedimento de instalação do DIU por parte de Enfermeiros estaria em desacordo com a Lei nº
12.842/2013,  a  qual prevê  que  "Art.  4º  São atividades privativas  do médico (...)  III  -  indicação  da  execução  e  execução de  procedimentos
invasivos,  sejam diagnósticos,  terapêuticos  ou  estéticos,  incluindo  os  acessos  vasculares  profundos,  as  biópsias  e  as  endoscopias  (...)  §  4º
Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações (...) III - invasão dos orifícios
naturais do corpo, atingindo órgãos internos." 

Ademais, em Decisão proferida em 28.01.2020, em face de arguição de Impedimento/Suspeição suscitada pelo Conselho Regional de Enfermagem
do Estado de Alagoas nos autos da referida Ação Civil Pública, deliberou-se no alvitre de "não reconhecendo presente impedimento ou suspeição,
determino a formação do incidente de impedimento/suspeição em apartado e sua remessa ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos
do art. 146 e seus parágrafos, juntamente com cópia dos presentes autos, mantendo-se o presente feito suspenso até decisão por parte do relator
acerca dos efeitos em que recebido o incidente (art. 146, § 2º)." 

ISTO POSTO, indefiro o Pedido de Efeito Suspensivo.

Oficie-se ao Juízo de Origem para as providências de estilo. 

Intime(m)-se o(a)(s) Agravado(a)(s) para apresentar, querendo, Resposta (artigo 1.019, II, do CPC/2015). 

Recife, data da validação no Sistema. 

Desembargador Federal Alexandre Luna Freire

Relator

CLS"

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

6 of 8 12/08/2020 12:16



V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Alexandre Luna Freire:

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  à  Decisão  já  transcrita.  Versa  a  matéria
considerada em fase Liminar, onde o Pedido de Tutela foi apreciado nos Limites devolvidos,
sem acréscimo ou variação, quanto aos elementos de Fato e de Direito.

Desnecessários acréscimos ou aditamentos dada a clareza dos pontos expostos no Recurso e nas
Decisões recorridas.

ISTO POSTO, nego Provimento ao Agravo de Instrumento.

É o meu Voto.

MLCL/PSM/MJSB

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do
ato  judicial:  Sentença,  Decisão  Interlocutória  ou  Despacho.  O Agravo  de  Instrumento,  no
Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica
sobre  Decisão  Interlocutória,  envolvendo  tutelas  distintas  sobre  duas  situações  jurídicas
processuais: a  Evidência  e  a  Urgência.  Não  estão  dissociadas na  Finalidade  ou  Função  do
Recurso estritamente definido.

EVIDÊNCIA.  Consiste  na  Situação  Jurídica  derivada  da  Relação  Jurídica  projetando  a
Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e
exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos
Pressupostos  Processuais.  A Interlocução  própria  da  Jurisdição  é  o  princípio  a  estabelecer
diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na
dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são
elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem,
em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas
hipóteses  terminativas  encerrando  literalmente  a  Prestação  Jurisdicional  de  Mérito  com a
Sentença, e/ou com a Execução.

URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico,
realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo
Mediato, o Direto subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico;
a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência.

Agravo  de  Instrumento  interposto  à  Decisão  proferida  nos  autos  de  Ação  Civil  Pública,
deferindo  Pedido de  Liminar  para  determinar  que"determinar  que  o  Município  de  Penedo
interrompa a execução de inserção de dispositivo intrauterino e contraceptivo (DIU) através
de  profissionais de  enfermagem do Sistema de  Saúde  Pública,  bem como que o Conselho
Regional de Enfermagem em Alagoas divulgue em seu sítio eletrônico ou periódico a presente
decisão com menção à proibição da realização do ato acima destacado por enfermeiros, nos
termos da Lei nº 12.842 de 2013.".

O procedimento de instalação do DIU por parte de Enfermeiros está em desacordo com a Lei nº
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12.842/2013, a qual prevê em seu artigo 4º, inciso III, que "São atividades privativas do médico
(...) III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos,
terapêuticos  ou  estéticos,  incluindo  os  acessos  vasculares  profundos,  as  biópsias  e  as
endoscopias".  O  parágrafo  4º,  inciso  III,  do  referido  artigo,  dispõe  que:"Procedimentos
invasivos,  para  os  efeitos  desta  Lei,  são  os  caracterizados  por  quaisquer  das  seguintes
situações (...) III - invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos".

Colhe-se  que  a  inserção  do  DIU é  um procedimento  invasivo  e  complexo,  a  demandar  a
necessidade de invasão do corpo humano, procedimento reservado apenas aosmédicos(as).

Desprovimento do Agravo de Instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do
TRF- 5ª Região, por unanimidade, negar Provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do
Relatório,  do  Voto  do  Relator  e  Notas  Taquigráficas  constantes  dos  autos,  integrantes  do
presente julgado.

Recife, 23 de Julho de 2020 (data do julgamento).

Desembargador Federal ALEXANDRE LUNA FREIRE

Relator
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