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AÇÃO CIVIL-PROC.ORDINÁRIO 1ª SEÇÃO CÍVEL 
Nº 1.0000.17.109224-0/000 BELO HORIZONTE 
AUTOR(ES)(A)S FHEMIG - FUNDAÇÃO HOSPITALAR 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RÉ(U)(S) SINMED MG SIND MÉDICOS ESTADO 

MINAS GERAIS  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Acuso recebimento de nova petição da FHEMIG, expondo que entre 

os dias 13/06/2018 e 26/06/2018, os médicos-grevistas não respeitaram 

todos os termos da tutela provisória deferida, apontando omissões 

relacionadas ao atendimento de pacientes, cuja admissão foi recusada, 

através do sistema de triagem criado e regido exclusivamente pelos 

médicos grevistas, e que não foi aprovado pela Diretoria do Hospital João 

XXIII ou pela Secretaria de Saúde do Município de Belo Horizonte. 

Alega que a Triagem não preencheu as fichas de atendimento de 

450 pacientes, e que, caso houvesse qualquer justificativa plausível para 

tal recusa, o corpo clínico deveria providenciar o encaminhamento a outros 

nosocômios, na forma da Portaria do Ministério da Saúde / Gabinete do 

Ministro / Comissão Intergestores Tripartite nº 2.048/2002, intitulado 

Regulamento Técnico – Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 

Pugna pela aplicação de multa de R$30.0000,00, por cada uma das 

384 omissões verificadas após o dia 18/06/2018, relacionadas em Planilha. 

Aponta omissão no atendimento do paciente Magibi Alves Pereira, 

no dia 25/06/2018, o qual foi recusado pela triagem médica do HJXXIII, 

mas era caso de “urgência médica”, tendo sido encaminhado ao Hospital 

Municipal Odilon Behrens, onde recebeu a assistência médica necessária. 

Requer que seja aplicado ao Sindicato-réu multa de R$50.000,00, 

pela negativa de atendimento a um caso de urgência, em violação à tutela 

provisória deferida neste feito, em relação a essa paciente em específico. 

Malgrado o inconformismo com a triagem médica realizada durante 

o movimento paredista, como já pronunciei anteriormente, e volto a repetir, 

não há qualquer óbice ao sistema de seleção/classificação para determinar 
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as prioridades dos pacientes no serviço de emergência e urgência. A 

insatisfação da direção hospitalar com as medidas adotadas pelos médicos 

grevistas, não autoriza, per si, qualquer conduta repressiva ou medida 

sancionatória, pois, até o momento, não vislumbro indício de ilegalidade. 

A gestão hospitalar, através do memorando nº 921/2018, em anexo, 

expõe a discordância com a forma de condução da triagem pela equipe 

médica. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, no caso do paciente 

Magibi Alves Pereira, após avaliação do neurocirurgião plantonista e a 

realização de exames preliminares, o profissional entendeu pela não 

admissão e encaminhou o paciente para o Hospital Odilon Behrens. Ora, 

as divergências de interpretação entre a Diretoria e o Corpo Médico em 

relação à caracterização de “urgência e emergência” não serve como 

respaldo para aplicação de penalidade por desobediência à ordem judicial.  

Em relação às folhas de rosto de prontuário que acompanham esta 

petição, verifico que foram preenchidas, algumas como informações mais 

detalhadas sobre a liberação médica para saída hospitalar, outras não. 

Sem pretender eximir os grevistas de quaisquer responsabilidades, 

e, ao mesmo tempo, sem imiscuir na seara médica, para manter coerência 

com a postura que venho adotando até então na condução dessa ação civil 

coletiva de greve, determino, como medida de alerta, que o corpo clínico 

do HJXXIII deverá preencher as fichas de atendimento, em sua inteireza, 

informando, portanto, data, hora e motivo no registro de saída hospitalar. 

Portanto, para o momento, indefiro o pedido da FHEMIG, e deixo 

de aplicar qualquer sanção pecuniária, devendo o SINMED ser intimado 

para que comunique aos médicos grevistas a obrigação acima imposta. 

Cumpra-se. Intime-se. 

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2018. 

 

DES. WILSON BENEVIDES 
Relator 


