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 SENTENÇA CONJUNTA

 

PROCESSO N. 0001624-78.2017.5.10.0004

E

PROCESSO N. 000571-49.2019.5.10.0018

 

 

 

I - RELATÓRIO

 

 qualificado na inicial, propõe açãoMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO,

civil pública em face de , também qualificado. AfirmaCONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

que o réu, por intermédio do Parecer n. 003/2017 e, subsequentemente, da Resolução n. 2.182

/2008, abandonou a máxima cautela com o sigilo médico e a intimidade do paciente e abriu

uma exceção, no que pertine a tais interesses no âmbito da Medicina do Trabalho. Afirma que

o referido ato administrativo permite que as informações dos pacientes constantes de

prontuários médicos mantidos sob a guarda de médicos do trabalho responsáveis pela

realização de exames ocupacional e, especialmente, do Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional - PCMSO, sejam repassadas, sem pedido ou autorização expressa

anteriores ao consentimento tácito destes trabalhadores-pacientes, diretamente aos médicos

peritos do INSS, com a finalidade de contestar o NTEP, e até mesmo de afastar o trabalho

como causa da doença. Salienta que os referidos atos normativos violam o direito fundamental

do trabalhador à intimidade e da proteção às informações de sua saúde pelos serviços de

saúde do trabalho. Aponta ainda violação à Convenção n. 161 da OIT. Formula os seguintes
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pedidos: 1) Sobrestamento dos efeitos do Parecer n. 003/2017 e do artigo 9º, caput e § 1º,

caput e inciso VIII, da Resolução n. 2.183/2018, ambos os atos do Conselho Federal de

Medicina, com eficácia nacional, até que sobrevenha decisão definitiva de mérito e, ao final,

declaração de nulidade dos referidos atos normativos; 2) Condenação do Réu a publicar em

seus periódicos a decisão proferida em sede de tutela de urgência e o teor da sentença

definitiva; 3) Condenação do Réu a se abster de emitir ato normativo que autorize médico do

trabalho em atividade no controle de saúde ocupacional, no âmbito do PCMSO, a repassar a

médicos peritos de entidades seguradoras informações constantes de prontuários médicos de

trabalhadores, sem a prévia autorização destes ou sem justificativa expressa em lei; 4)

Condenação do Réu ao pagamento de astreintes na hipótese de descumprimento. Atribuiu à

causa o valor de R$ 50.000,00. Anexou documentos.

A tutela de urgência foi deferida.

O Requerido apresentou defesa escrita (id. 0a52860 do processo n. 0001624-

78.2017.5.10.0004 e id. 4ff5b75 do processo n. 0000571-49.2019.5.10.0018), acompanhada

de documentos. Suscita preliminares incompetência material desta Especializada,

litisconsórcio passivo e integração do INSS à lide. No mérito, diz que o Parecer n. 003/2017 e

a Resolução n. 2.183/2018 não maculam o sigilo médico e jamais foram elaborados para

prejudicar o trabalhador/empregado/beneficiário. Aduz que inexiste quebra de sigilo, pois os

médicos são obrigados a guardar segredo profissional. Narra que jamais poderão ser

repassados pelos médicos dados do prontuário aos advogados da empresa que necessita se

defender do NTEP. Sustenta que os atos normativos questionados delimitam a troca das

informações existentes no prontuário apenas entre médicos, considerando que o médico do

trabalho as envia para análise do perito médico do INSS, o qual é o responsável pela análise

da contestação ao Nexo Técnico Epidemiológico - NTEP. Assevera que estas trocas de

informações são estritamente confidenciais, resguardadas a intimidade e a privacidade do

paciente. Alega que é dever legal do médico do trabalho comunicar a doença acidentária,

quando constatada no ambiente laboral, bem como, após a empresa ser notificada para

apresentar a defesa ao NTEP, é chamado para apresentar dados técnicos, restritos e sigilosos

de seu paciente. Pontua que, na hipótese de procedência do pleito ministerial, o profissional,

mesmo tendo certeza da patologia não estar relacionada a acidente de trabalho, terá de mentir

para cumprir a obrigação legal da notificação compulsória, pois estará impedido de apresentar

uma defesa verdadeira, podendo sofrer processo ético, cível e criminal. Sustenta que o

Parecer n. 003/2017 está em harmonia com o entendimento da maioria da classe médica.

Assevera que o Poder Judiciário não é competente para adentrar ao mérito do ato

administrativo, sob pena da negativa de vigência do princípio da tripartição dos Poderes da

República. Requer a improcedência da ação.

Foi indeferido o requerimento de ingresso no feito de sociedades empresárias,

na condição de assistentes, ante a ausência dos requisitos necessários.
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Em audiência, foi indeferida a produção de prova oral, conforme fundamentos

inseridos em ata.

Sem mais elementos, foi encerrada a instrução processual.

Conciliação rejeitada.

Razões finais não apresentadas.

É o relatório.

 

II - FUNDAMENTAÇÃO

 

1. PRELIMINARES.

 1.1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL.

Prejudicada a análise desta preliminar, haja vista o teor do acórdão proferido

pela Eg. 1ª Turma deste Regional (id. a45660a do processo n. 0001624-78.2017.5.10.0004),

fixando a competência desta Especializada e determinando o retorno dos autos à origem para

prosseguimento.

A referida decisão foi confirmada pelo TST, conforme id. 5de828d, ocorrendo

seu trânsito em julgado (id. 861b1eb).

 

1.2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INTEGRAÇÃO DO INSS À LIDE.

Suscita o Requerido preliminar de litisconsórcio passivo, aduzindo que o INSS

deve ser chamado para integrar a lide.

Todavia, a análise da causa de pedir e dos pedidos formulados prescinde do

chamamento do INSS, uma vez que a controvérsia reside sobre a edição de atos normativos

que, supostamente, violam a intimidade de trabalhadores, caso informações de seu prontuário

sejam enviadas ao perito médico da Autarquia Previdenciária.

Inexistirão consequências jurídicas à esfera patrimonial do INSS, bem como

não ocorrerá restrição à atuação da Autarquia Previdenciária, caso o pleito seja procedente.

Pelo exposto, .REJEITO
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 1.3. CONEXÃO DE AÇÕES. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO.

Considerando a existência de conexão entre as ações, procede-se à reunião e

ao julgamento conjunto dos processos, nos termos do artigo 55 do CPC.

 

 2. MÉRITO.

 2.1. ATOS NORMATIVOS. VIOLAÇÃO A GARANTIA OU DIREITO FUNDAMENTAL.

NULIDADE CONTROLE JURISDICIONAL.

Por intermédio das petições iniciais, sustenta o Autor que o Réu, por

intermédio do Parecer n. 003/2017 e, subsequentemente, da Resolução n. 2.182/2008,

abandonou a máxima cautela com o sigilo médico e a intimidade do paciente e abriu uma

exceção, no que pertine a tais interesses no âmbito da Medicina do Trabalho. Afirma que o

referido ato administrativo permite que as informações dos pacientes constantes de

prontuários médicos mantidos sob a guarda de médicos do trabalho responsáveis pela

realização de exames ocupacional e, especialmente, do Programa de Controle Médico de

Saúde Ocupacional - PCMSO, sejam repassadas, sem pedido ou autorização expressa

anteriores ao consentimento tácito destes trabalhadores-pacientes, diretamente aos médicos

peritos do INSS, com a finalidade de contestar o NTEP, e até mesmo de afastar o trabalho

como causa da doença. Salienta que os referidos atos normativos violam o direito fundamental

do trabalhador à intimidade e da proteção às informações de sua saúde pelos serviços de

saúde do trabalho. Aponta ainda violação à Convenção n. 161 da OIT.

Em defesa, o Réu diz que o Parecer n. 003/2017 e a Resolução n. 2.183/2018

não maculam o sigilo médico e jamais foram elaborados para prejudicar o trabalhador

/empregado/beneficiário. Aduz que inexiste quebra de sigilo, pois os médicos são obrigados a

guardar segredo profissional. Narra que jamais poderão ser repassados pelos médicos dados

do prontuário aos advogados da empresa que necessita se defender do NTEP. Sustenta que

os atos normativos questionados delimitam a troca das informações existentes no prontuário

apenas entre médicos, considerando que o médico do trabalho as envia para análise do perito

médico do INSS, o qual é o responsável pela análise da contestação ao Nexo Técnico

Epidemiológico - NTEP. Assevera que estas trocas de informações são estritamente

confidenciais, resguardadas a intimidade e a privacidade do paciente. Alega que é dever legal

do médico do trabalho comunicar a doença acidentária, quando constatada no ambiente

laboral, bem como, após a empresa ser notificada para apresentar a defesa ao NTEP, é

chamado para apresentar dados técnicos, restritos e sigilosos de seu paciente. Pontua que, na

hipótese de procedência do pleito ministerial, o profissional, mesmo tendo certeza da patologia

não estar relacionada a acidente de trabalho, terá de mentir para cumprir a obrigação legal da

notificação compulsória, pois estará impedido de apresentar uma defesa verdadeira, podendo
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sofrer processo ético, cível e criminal. Sustenta que o Parecer n. 003/2017 está em harmonia

com o entendimento da maioria da classe médica. Assevera que o Poder Judiciário não é

competente para adentrar ao mérito do ato administrativo, sob pena da negativa de vigência do

princípio da tripartição dos Poderes da República.

Posta a controvérsia, analiso.

Segue abaixo o teor dos atos normativos impugnados.

 

1) Parecer n. 003/2017:

 

EMENTA:O médico do trabalho não está impedido de

fundamentar a contestação ao nexo técnico epidemiológico

previdenciário (NTEP) com critérios científicos e dados do

prontuário do trabalhador, especificamente atinente ao caso.

(Modifica o entendimento exarado no Parecer CFM nº 13/2016).

 

2) Artigo 9º, caput e § 1º, caput e inciso VIII, da Resolução n. 2.183/2018:

 

Art. 9º Na contestação de nexo estabelecido pela perícia médica

previdenciária, se o médico do trabalho detém elementos de

convicção de que não há relação entre o trabalho e o

diagnóstico da doença, deverá fazê-lo com critérios técnicos e

científicos.

§ 1º Em sua peça de contestação de nexo ao perito médico da

Previdência, o médico do trabalho poderá enviar documentação

probatória demonstrando que os agravos não possuem nexo

com o trabalho exercido pelo trabalhador, tais como:

I - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

II - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

III - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP;

IV - Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
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IV - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT;

V - Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

VI - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na

Indústria da Construção - PCMAT;

VII - análise ergonômica do posto de trabalho, ficha de produtos

químicos e outros documentos relacionados às condições de

trabalho e pertinentes à contestação poderão ser utilizados, quando

necessários; e

VIII - relatórios e documentos médico-ocupacionais, inclusive

dados do prontuário que poderá ser usado nos casos em que a

contestação depender daquelas informações e enviá-las em

caráter confidencial ao perito previdenciário.

§ 2º A hierarquização de informações para que, no caso de

contestação de nexo de causa realizado pelo médico que atende

trabalhadores, seja priorizado o uso de informações não

confidenciais, que comprovem as medidas de proteção e promoção

à saúde dos trabalhadores.

§ 3º Por ocasião do encaminhamento do trabalhador à perícia

previdenciária inicial, deve o médico do trabalho entregar relatório

médico ao trabalhador com a descrição das condições em que se

deu o acidente ou agravo.

 

Consoante já mencionado em sede de tutela de urgência, entendo que os

referidos atos normativos afrontam à ordem jurídico-trabalhista referente à garantia

constitucional dos direitos fundamentais à intimidade e à saúde do cidadão trabalhador.

Prontuário médico é assim conceituado por Genival Veloso França:

"Entende-se por prontuário médico não apenas da anamnese do

paciente, mas todo o acervo documental padronizado, ordenado e

conciso, referente ao registro dos cuidados médicos prestados e

aos documentos anexos. Consta exame clinico do paciente, suas

fichas de ocorrências e de prescrição terapêutica, os relatórios de

enfermagem, os relatórios da anestesia e da cirurgia, a ficha de

registro dos resultados complementares e, até mesmo, cópias de
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atestados e solicitações de exames." (FRANÇA, Genival Veloso,

Comentários ao Código de Ética Médica, 3a Edição. Ed. Guanabara

Koogan, p. 103, 2000).

 

De acordo com o artigo 5º, X, da Constituição Federal, "são invioláveis a

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a

".indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação

Portanto, infere-se da norma constitucional ser incabível o trânsito de

informações contidas no prontuário médico do trabalhador sem a sua anuência, ainda que

entre médico do trabalho e médico perito do INSS, considerando a afronta a direito ou garantia

fundamental inserida na Carta Magna.

As alegações contidas na peça contestatória não justificam a relativização,

neste caso específico, do princípio supramencionado, porquanto os médicos do trabalho,

quando elaboram as defesas das sociedades empresárias em NTEP, perante o INSS, dispõem

de outros meios para subsidiarem os seus argumentos técnicos-científicos da inexistência do

nexo causal entre a patologia do respectivo trabalhador e o exercício das atividades laborais,

como se verifica no rol estabelecido no artigo 9º da Resolução n. 2.183/2018.

Ainda que assim não fosse, considerando a existência do preceito

constitucional supracitada, o propalado direito à ampla defesa e contraditório do empregador,

perante a Autarquia Previdenciária, não se sobrepõe à necessidade de autorização do

trabalhador/segurado/paciente, uma vez que as informações contidas no prontuário médico

dizem respeito à sua intimidade, a qual, como demonstrado, é inviolável.

De mais a mais, os artigos 54 e 73 do Código de Ética Médica estabelecem a

prévia autorização do paciente ou de seu representante legal mesmo na hipótese da

necessidade de compartilhamento das informações do prontuário, inclusive entre médicos.

Diz o artigo 54 que é vedado ao médico "Deixar de fornecer a outro médico

";sobre o quadro clínico do paciente, desde que autorizado por este ou seu representante legal

E o artigo 73 prescreve ser vedado ao médico "Revelar fato de que tenha

conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justo motivo, dever legal ou

".consentimento, por escrito, do paciente

Como já ressaltado, compartilhamento de informações do paciente inseridas

no prontuário em defesa de NTEP não se configura como justo motivo, bem como inexiste

preceito legal autorizando ao profissional esta prerrogativa.

Ante o exposto, percebe-se que os atos normativos impugnados estão em

desacordo com a norma constitucional, porquanto afrontam direito ou garantia fundamental
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estabelecido na Carta Magna ao estabelecerem a possibilidade de violação à intimidade do

trabalhador-paciente, mediante indevido compartilhamento de informações contidas em seu

prontuário, entre médico do trabalho e médico perito do INSS.

Em regra, não se adentraria ao mérito do ato impugnado, cuja função precípua

é do Réu, todavia, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é possível, ante a

situação excepcional, o seu controle externo por este meio.

Nesse sentido:

"Obedecendo ao princípio da legalidade, é necessário, pois, que

todo o aparelhamento do Estado, localizado nos órgãos dos três

Poderes, lhe controle os atos, efetivamente, na prática, mediante

uma série de mecanismos, de 'freios e contrapesos', que se

reduzem, na realidade, a três tipos de controles: o controle

administrativo (ou autocontrole), o controle legislativo e o controle

jurisdicional. Dos três, o mais eficiente é o controle jurisdicional dos

atos da Administração, mediante uma série de ações utilizadas pelo

interessado, na 'via judicial'. Desse modo a Administração é

submetida à ordem judicial." (CRETELLA JÚNIOR, J. Controle

Jurisdicional do Ato Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 1998,

p. 329.)

 

Nesse diapasão, DEFIRO o pedido para, conferindo caráter de

provimento definitivo à decisão proferida em sede de tutela de urgência, DECLARAR A

NULIDADE do Parecer n. 003/2017, bem como do inciso VIII do artigo 9º, parágrafo 1º da

Resolução n. 2.183/2018, ambos editados pelo Conselho Federal de Medicina,

permanecendo a cessação de seus efeitos a partir da data de intimação da mencionada

decisão liminar.

DEFIRO também o pedido para determinar ao Réu que se abstenha,

doravante, de editar atos normativos que permitam o livre trânsito de informações

contidas no prontuário dos trabalhadores/empregados/segurados pelo respectivo

médico do trabalho, ressalvadas as demais hipóteses previstas nos artigos 73 e 89 do

Código de Ética Médica (justo motivo, preceito de lei ou ordem judicial), sob pena de

astreintes, nos moldes requeridos pelo Parquet.

DEFIRO ainda o pedido para que o Réu proceda à publicação nos

veículos de comunicação descritos em ambas as petições iniciais, dos termos desta

sentença, para ciência da comunidade médica em geral, sob pena de astreintes, nos
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moldes requeridos pelo Parquet, devendo ocorrer a comprovação nos autos do

cumprimento desta obrigação de fazer no prazo de 60 dias contados do trânsito em

julgado.

 

Dispositivo

Pelo exposto, no mérito, e por tudo o mais que dos autos consta, rejeito as

preliminares arguidas e julgo  os pedidos das ações civis públicas oraPROCEDENTES

reunidas, formulados por  em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CONSELHO

 conforme consta da fundamentação supra, que passa a integrarFEDERAL DE MEDICINA,

este dispositivo como se aqui estivesse transcrita.

Processo extinto com julgamento do mérito (CPC, art. 487, I).

Custas, pelo Requerido, no importe de R$ 20,00, calculadas sobre o valor de

R$ 1.000,00, arbitrado à condenação.

Confiro à presente sentença FORÇA DE OFÍCIO e determino o envio de seu

teor ao Gabinete do Exmo. Desembargador DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO, nos autos

do MS n. 0000489-72.2019.5.10.0000 e do MS n. 0000617-92.2019.5.10.0000, para ciência.

Intimem-se as partes, sendo o Parquet via sistema.

 

 

BRASILIA, 27 de Fevereiro de 2020.

ELYSANGELA DE SOUZA CASTRO DICKEL
Juiz do Trabalho Substituto
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