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    S E N T E N Ç A

 

 Vistos, etc.

 

 

 

Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, através da qual o Ministério
Público Federal pretende a revogação do parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução CFM 2232/2019, sob a
alegação de que seu conteúdo cerceia a autonomia das mulheres, contrariando as politicas de humanização do
parto.

 

Entendeu-se necessária a oitiva do Conselho Federal de Medicina antes da análise do pedido de antecipação
da tutela.

 

Regularmente cientificado, o requerido a presentou manifestação arguindo a legitimidade do dispositivo
normativo (25403367).

 

Num. 53299646 - Pág. 1



A antecipação foi parcialmente deferida (doc. 26214494), determinando a suspensão da eficácia do § 2º do
artigo 5º da Resolução CFM nº 2232/2009, bem como a suspensão parcial da eficácia dos artigos 6º e 10º da
mesma resolução (estes somente em relação à assistência e atendimento ao parto) e, ainda, que somente o
risco efetivo à vida ou saúde da gestante e/ou do feto deverá ser considerado como justificativa legal para
afastar a escolha terapêutica da gestante em relação ao parto.

 

Em seguida, o MPF peticionou informando o descumprimento da liminar e pleiteando a decretação da
revelia, o que foi realizado na decisão que consta no documento n. 2945457, bem como a cominação de
multa, o que foi postergado para o momento da sentença, tendo então o CFM apresentado nova manifestação
ressaltando que apresentou a resposta, reiterando seu conteúdo e esclarecendo que a liminar foi cumprida
(doc. 35648244), tendo discordado com suas alegações o autor da demanda.

 

Redistribuído o feito para esta vara especializada, vieram os autos conclusos.

 

É o relatório. Fundamento e decido.

 

Pretende o MPF a exclusão do parágrafo 2º do artigo 5º da Resolução CFM 2232/2019, sob a fundamentação
de que o mesmo viola diversos direitos: de autonomia das gestantes, de garantia do sigilo de seu diagnóstico,
a recomendação da OMS de humanização dos partos, liberdade de não internação, sendo tais limitações
veiculadas por resolução, afrontando, dessa forma, o princípio da legalidade.

 

Referida resolução trata da Recusa Terapêutica que, conforme a definição contida em seu artigo 1º, é o
direito do paciente de recusar o tratamento médico eletivo, devendo o médico cientificá-lo dos riscos e
consequências da decisão tomada.

 

Este direito do paciente, reconhecido pelo CFM nessa resolução, tem exceções, enumeradas no artigo 5º. No
parágrafo 2º deste artigo, a exceção prevista refere-se ao caso de gestante.

 

Diz a Resolução CFM n. 2232/2019, na íntegra:

 

Art. 1º A recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente e na  forma desta Resolução, um direito
do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse o informe dos riscos e das consequências

.previsíveis de sua decisão

Art. 2º É assegurado ao , no momento dapaciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado e consciente
decisão, o direito de recusa à terapêutica , de acordo com a legislação vigente.proposta em tratamento eletivo
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Parágrafo único. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento quando
disponível.

Art. 3º Em situações de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica de paciente
menor de idade ou de adulto que não esteja no pleno uso de suas faculdades mentais, independentemente de

.estarem representados ou assistidos por terceiros

Art. 4º Em caso de discordância insuperável entre o médico e o representante legal, assistente legal ou
familiares do paciente menor ou incapaz quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar o fato às
autoridades competentes (Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar etc.), visando o melhor interesse do
paciente.

Art. 5º .A recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar abuso de direito

§ 1º :Caracteriza abuso de direito

I - .A recusa terapêutica que coloque em risco a saúde de terceiros

II - A recusa terapêutica ao tratamento de doença transmissível ou de qualquer outra condição semelhante
que exponha a população a risco de contaminação.

§ 2º A recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva do binômio
.mãe/feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto

Art. 6º O médico assistente em estabelecimento de saúde, ao rejeitar a recusa terapêutica do paciente, na
forma prevista nos artigos 3º e 4º desta Resolução, deverá registrar o fato no prontuário e comunicá-lo ao
diretor técnico para que este tome as providências necessárias perante as autoridades competentes, visando
assegurar o tratamento proposto.

Art. 7º É direito do médico a objeção de consciência diante da recusa terapêutica do paciente.

Art. 8º Objeção de consciência é o direito do médico de se abster do atendimento diante da recusa terapêutica
do paciente, não realizando atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua
consciência.

Art. 9º A interrupção da relação do médico com o paciente por objeção de consciência impõe ao médico o
dever de comunicar o fato ao diretor técnico do estabelecimento de saúde, visando garantir a continuidade da
assistência por outro médico, dentro de suas competências.

Parágrafo único. Em caso de assistência prestada em consultório, fora de estabelecimento de saúde, o médico
deve registrar no prontuário a interrupção da relação com o paciente por objeção de consciência, dando
ciência a ele, por escrito, e podendo, a seu critério, comunicar o fato ao Conselho Regional de Medicina.

Art. 10. Na ausência de outro médico, em casos de urgência e emergência e quando a recusa terapêutica
trouxer danos previsíveis à saúde do paciente, a relação com ele não pode ser interrompida por objeção de
consciência, devendo o médico adotar o tratamento indicado, independentemente da recusa terapêutica do

.paciente

Art. 11. Em situações de urgência e emergência que caracterizarem iminente perigo de morte, o médico deve
adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente, independentemente da
recusa terapêutica.
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Art. 12. A recusa terapêutica regulamentada nesta Resolução deve ser prestada, preferencialmente, por escrito
e perante duas testemunhas quando a falta do tratamento recusado expuser o paciente a perigo de morte.

Parágrafo único. São admitidos outros meios de registro da recusa terapêutica quando o paciente não puder
prestá-la por escrito, desde que o meio empregado, incluindo tecnologia com áudio e vídeo, permita sua
preservação e inserção no respectivo prontuário.

Art. 13. Não tipifica infração ética de qualquer natureza, inclusive omissiva, o acolhimento, pelo médico, da
recusa terapêutica prestada na forma prevista nesta Resolução.

Art. 14. Revoga-se a Resolução CFM nº 1.021/1980, publicada no D.O.U. de 22 de outubro de 1980, seção I,
parte II.

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

O Ministério Público Federal, em sua inicial, afirma que o dispositivo combatido fere o direito à autonomia
das mulheres, trazendo conteúdo que contraria as políticas de humanização do nascimento orientadas pela
Organização Mundial da Saúde.

 

Afirma, ainda, que eventual comunicação a autoridade competente – policial ou tutelar – viola o dever de
sigilo profissional.

 

Por fim, que a determinação de internação compulsória fere o princípio da legalidade, ao ser veiculado
através de Resolução.

 

O CFM, ao apresentar sua resposta, afirma que tal previsão tem como objetivo garantir o direito do nascituro,
nos moldes determinados pelo Código Civil, em seu artigo 2º.

 

Ainda, respeita as determinações previstas no artigo 5º e 227 da Constituição Federal, que expressam a
preservação da vida como direito fundamental.

 

Os questionamentos levantados olvidam que o texto da Res. CFM n. 2.232/2019 afirma que a recusa
terapêutica manifestada pela gestante deve ser analisada sob a perspectiva do binômio mãe-feto, ou seja, há
a obrigatoriedade de analisar as garantias que cercam os dois sujeitos de direitos. Não se trata de passar a
mensagem que o feto é superior à condição da mulher gestante. Pelo contrário, os dois são sujeitos de
direito e precisam de proteção, respeitada a sua devida autonomia. Contudo, o feto carece de manifestação
de vontade; não tem desenvolvimento mental e cognitivo completo. É um ser em formação e que precisa de
proteção. Dessa forma, os direitos do nascituro não podem ser deixados de lado, como sugere a
recomendação n. 44/2019.
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Seguindo este entendimento, o art. 5º, par. 2º, prevê que a recusa terapêutica manifestada pela mulher
gestante pode caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto. Trata-se de uma possibilidade, uma
situação hipotética, que há de ser averiguada perante o caso concreto, analisando todas as nuances que
envolvem a situação prática.  

 

 

 

No inquérito civil (n. 1.34.001.007752/2013-81), anexado com a inicial, há a menção a diversas denúncias de
violência obstétrica.

 

(. . .)

Listamos abaixo alguns exemplos de violência obstétrica ( ):em Jusbrasil - Violência obstétrica

Impedir que a mulher tenha acompanhante;

Condicionar a presença do acompanhante à autorização médica (Lei 8080/1990);

Não prestar informações claras sobre o estado de saúde da mulher;

Realizar procedimentos sem o seu consentimento;

Não oferecer opções para o alívio da dor;

Impedir que a mulher se movimente, beba água, ou alimente-se de forma leve durante o trabalho de parto;

Realizar exames de toque vaginal repetidas vezes;

Fazer piadas, dar broncas ou não permitir que a mulher se expresse.

(. . .)

(As informações deste artigo foram retiradas da Cartilha elaborada pelo Ministério Público do Estado de
Pernambuco sobre a humanização do parto. Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo
MPPE, acesse: .)www.mppe.mp.br

 

Verifica-se, portanto, que os casos de cesariana forçada não são tão frequentes, não tendo sido listados pelo
Ministério Público de Pernambuco, em seus estudos.

 

No presente feito, ainda, casos de cesarianas forçadas e sem perigo para o feto, não foram demonstradas.
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Entendo, assim, inexistir ilegalidade no dispositivo ora combatido.

 

Em realidade, me parece que o parágrafo 2º, que ressalta o direito de garantir a vida do feto, somente ressalta
o inciso I do artigo 5º, que prevê a possibilidade de o médico não aceitar a recusa terapêutica na hipótese de
risco à vida de terceiro. Na previsão do parágrafo 2º, o terceiro é o feto.

 

Há que se ressaltar que a recusa da gestante pode não se dar somente no momento do parto, mas também,
como ressaltado no I.C., por exemplo, em a mãe recusar tratamento que seguramente salvaria a vida do feto,
como citado, o caso de dependente química, grávida, que recusa tratamento.

 

Caso seja comprovado que o médico procedeu a intervenção desautorizada pela paciente sem que tenha
existido risco para o feto, este profissional deverá ser responsabilizado mediante processo administrativo,
cível e penal.

 

Entretanto, retirar do profissional a possibilidade de realizar uma intervenção sem o respaldo de uma norma
expressa, pode inibir eventuais atitudes que salvariam a vida de um bebê.

 

Assim, entendo deva ser rejeitado o pedido efetuado na inicial, estando, o parágrafo 2º do artigo 5º, bem
como o artigo 6º e o 10º, sustentados pelas Normas Constitucionais de Direito à Vida e, especificamente o
parágrafo 2º, pela defesa dos interesses do nascituro.

Acrescente-se que, na hipótese de risco à vida, seja do próprio paciente, de terceiro ou do feto, entendo não
haver quebra do dever de sigilo, na determinação de que o profissional se reporte a autoridade, seja do
hospital, policial ou administrativa.

 

Posto isto, julgo improcedente o pedido e casso a antecipação de tutela concedida, nos termos do artigo
.487, inciso I, do Código de Processo Civil

 

Custas na forma da lei.

 

Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em vista que a atuação do Ministério Público, , naspro populo
ações difusas, justificam, ao ângulo da lógica jurídica, sua dispensa em suportar os ônus sucumbenciais,
acaso inacolhida a ação civil pública. Consectariamente, o Ministério Público não deve ser condenado ao
pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, salvo se comprovada má-fé. (STJ, Relator
Luiz Fux, DJ 24/05/2004, p. 163).
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P.R.I.O, inclusive ao E. TRF3, nos autos do agravo interposto.

 

São Paulo, data de registro no sistema

 

 

ROSANA FERRI

   Juíza Federal.
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