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DECISÃO 

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Medicina - 
CFM em face da decisão de fls. 327/329, que deferiu o pedido de tutela de urgência para atribuir 
efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação de rito ordinário 0042020-
06.2012.4.01.3400, até ulterior decisão no citado feito.  

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão ora embargada, ao deferir o 
pedido de tutela de urgência, incorreu em omissão quanto à extensão dos efeitos da liminar, se 
para todo território nacional ou apenas para as bases territoriais dos sindicatos apelantes.  

Alega que a jurisprudência pátria é no sentido da impossibilidade de os conselhos 
profissionais ampliarem suas atribuições por meio de Resolução, ressaltando que o ato emanado 
pelo CFMBio não possui validade, pois o biomédico não detém formação técnica para efetuar 
procedimentos médicos.  

Contrarrazões às fls. 378/387. 

Decido. 

A par de ter o embargante apontado, a título de omissão no decisum, a não 
aplicação da jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal acerca da matéria, é de se ver que, 
além do fato de, na espécie, os precedentes indicados não versarem exatamente sobre a questão 
objeto de discussão no feito originário, o que já seria suficiente para afastar a aplicação dos 
precedentes, observo, ainda, que inexiste vinculação aos entendimentos anteriormente fixados 
pelos citados Tribunais Superiores, tendo em vista que não foram adotados com repercussão 
geral pelo STF, nem mesmo sob a sistemática de recursos repetitivos no STJ.  

Ademais, da leitura da decisão proferida neste incidente processual, constata-se 
que a matéria foi devidamente analisada com as especificidades do caso submetido a exame, 
tendo concluído pelo deferimento do efeito suspensivo à apelação para suspender os efeitos da 
sentença por entender que as Resoluções impugnadas não normatizavam atividades privativas de 
médico. Confira-se o trecho da decisão a seguir transcrito: 

É que, no caso, a Lei que dispõe sobre o exercício da Medicina 
(L12.842/2013), em seu art. 4º, ao apontar as atividades privativas do médico, 
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considerou como tal, em seu inciso III, a "indicação da execução e execução de 
procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo 
os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias" e, em seguida, 
no seu § 4º, ao definir como procedimentos invasivos para os efeitos dessa Lei, 
considerou apenas aqueles descritos no inciso III, ou seja, os caracterizados pela 
"invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos". 

Anote-se que os incisos I e II do citado § 4º do diploma legal em comento (“I 
- invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos; II - 
invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, punção, 
insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso de agentes 
químicos ou físicos”) foram vetados, com as seguintes razões: 

Ao caracterizar de maneira ampla e imprecisa o que seriam 
procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem 
privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de 
procedimentos, incluindo alguns que já estão consagrados no 
Sistema Único de Saúde a partir de uma perspectiva 
multiprofissional. Em particular, o projeto de lei restringe a 
execução de punções e drenagens e transforma a prática da 
acupuntura em privativa dos médicos, restringindo as 
possibilidades de atenção à saúde e contrariando a  Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema 
Único de Saúde. O Poder Executivo apresentará nova proposta 
para caracterizar com precisão tais procedimentos”, resta 
evidenciado que tais atos não são privativos dos médicos. 

 
Nesse contexto, entendo, em análise preliminar, que a introdução dos ditos 

dispositivos vetados no ordenamento jurídico era necessária para tornar tais 
atividades privativas de médico, e os motivos do veto explicitam a intenção de que 
não sejam tais procedimentos considerados exclusivos do médico. 

 

Anote-se, ademais, que o deferimento do pedido de tutela de urgência neste 
incidente processual - ainda que não tenha sido proposto pelo CFMBio, réu na demanda 
originária, mas por entidades sindicais com bases territoriais regionais -, com a atribuição de efeito 
suspensivo à apelação por eles interposta, implica na suspensão dos efeitos da sentença para 
todos os profissionais submetidos ao regramento instituído pelas Resoluções em referência.  

De igual modo, também não merece acolhida a alegação do embargante de 
possibilidade de grave lesão à ordem e à saúde públicas, tendo em vista que tal argumentação 
não justifica a oposição de embargos de declaração, notadamente porque foram identificados os 
requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, cabendo à parte interessada, se 
assim desejar, interpor o recurso próprio para a reforma da decisão que lhe tenha sido 
desfavorável.  

Ressalto, ainda, que, mesmo na hipótese de prequestionamento, os embargos 
devem obedecer aos ditames do artigo 1.022 do CPC. 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto. 

 

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA 
Relator  

 


