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DECISÃO 

 

DISPOSITIVO 

 

Por meio do Ofício nº 400, de 02 de outubro de 2018, a 

Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ednyra Aparecida Sanches Bueno de Godoy 

Ferreira, levou ao conhecimento da autoridade superior, a Prefeita Ione Elisabeth 

Alves Abib, sobre os fatos supostamente irregulares que estariam acontecendo no 

Centro de Atenção Psicossocial Nível I – CAPS I, em que os profissionais do referido 

setor teriam elaborado um relatório circunstanciado sobre a conduta do Médico 

Psiquiatra, Dr. Jairo Ferreira Júnior. 

 

No relatório, foram descritas as seguintes condutas praticadas 

pelo indiciado Jairo Ferreira Júnior: 

 

1) embora contratado para uma carga horária semanal de 12 

(doze) horas, o médico impôs uma quantidade máxima de 04 (quatro) pacientes por 

período; 

2) com a limitação da quantidade de atendimentos, o restante 

do tempo permanecia ocioso em sua sala; 

3) que, a partir de 10 de agosto de 2018, quando do fim do 

contrato com a psiquiatra terceirizada, assumiu todas as agendas de psiquiatria do 

CAPS I, sendo que, no começo da agenda unificada, teria se esforçado para atender 

o máximo de pacientes, esclarecendo aos servidores do local que estaria fazendo 

isso porque, atendendo mais pacientes, pediria aumento e que, quando descobriu 

que não teria aumento em seus vencimentos, voltou a limitar o número de 

atendimentos; 

4) que, no dia 03 de setembro de 2018, atendeu 08 (oito) 

pacientes em apenas 1:40 (uma hora e quarenta minutos), dispensou os demais 

pacientes que estavam na recepção e permaneceu ocioso o restante do dia; 
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5) que, desde o dia 03 de setembro de 2018, permaneceu 

atendendo apenas 08 (oito) pacientes por dia, mas prolongou para 04 (quatro) horas 

o período total dos atendimentos; 

6) que o médico retira-se do local sem preocupar-se com o 

quadro dos pacientes ou se terão medicamentos, retirando-se do local de forma 

antissocial (“nem olha para os pacientes”, sic); 

7) que o médico daria maior atenção aos casos mais brandos, 

sendo que, de acordo a Portaria nº 336/2002, o escopo do CAPS I seria o 

atendimento prioritário aos pacientes com transtorno mental severo, ou seja, atende 

aos pacientes com transtorno elevado em apenas 10 (dez) minutos e agenda retorno 

para 30 (trinta) dias, enquanto que nos casos mais brandos os pacientes são 

atendidos em 20 (vinte) minutos de consulta e agenda retorno quinzenal, violando o 

princípio da equidade no Sistema Único de Saúde; 

8) que um dos pacientes relatou que foi atendido rapidamente, 

mas que o médico teria informado que teria 30 (trinta) minutos para ficar na sala com 

ele; 

9) que familiares e pacientes teriam relatado que o médico 

“enrola” (sic) na consulta, falando de “assuntos desnecessários” e de “assuntos 

pessoais”; 

10) que o médico tem recusado a participação da família em 

atendimentos, o que estaria causando prejuízo ao tratamento de alguns pacientes, 

citando exemplos acontecidos de piora no quadro em suposta decorrência dessa 

recusa do médico em ouvir a família; 

11) que o médico tem retirado, “de uma só vez” (sic), 

medicamentos de pacientes com o histórico de internações psiquiátricas que 

apresentam quadro estável, solicitando retorno em apenas 30 (trinta) dias depois, 

sendo que, conforme o Relatório assinado inclusive por profissional da enfermagem, 

a orientação usual é a de que a retirada de medicamentos psiquiátricos deve ser 

feita de forma gradual e os agendamentos devem ser mais frequentes para 

acompanhamento da adaptação dos pacientes ao novo tratamento; 
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12) que pacientes e familiares teriam procurado os 

profissionais do CAPS I com medo de que, com o corte abrupto da medicação pelo 

médico, tenham recaídas; 

13) que o médico raramente preenche as solicitações de 

medicamento para o governo (rede SUS), como também a renovação da LME 

(Laudo de Medicamento Especializado) para medicamento de alto custo, sendo que 

no preenchimento da documentação para aquisição de medicamento via judicial o 

médico simplesmente “leva para casa” (sic) e não devolve ao CAPS I; 

14) que o médico já chegou a levar prontuários para sua 

residência; 

15) que o médico não realiza todas as anotações no prontuário, 

bem como, às vezes, simplesmente não realiza anotação; 

16) que, pela falta de anotação adequada no prontuário, o 

médico já se equivocou e fez prescrição trocada de medicamentos, bem como 

atrasou a retirada de medicamento pelo paciente, visto que a receita teve que 

retornar para preenchimento de dados faltantes, inclusive com reclamações das 

farmácias a respeito do preenchimento inadequado; 

17) que o médico tem receitado medicamentos não ofertados 

pelo SUS e, somado a isso, tem se recusado ao preenchimento de processo para 

tentativa de medicamento via judicial, sendo que o médico, preferencialmente, deve 

receitar medicamentos da rede do SUS, receitando medicamento fora da rede 

apenas quando não houver remédio adequado ao tratamento no sus; 

18) que, ao não seguir a lista de medicamentos do SUS, como 

também não possibilitar ao paciente o preenchimento dos processos para possível 

pleito judicial, tem obstaculizado o tratamento de alguns pacientes, os quais não 

possuem recursos financeiros para aquisição da medicação receitada; 

19) que, ao receitar medicamentos fora do SUS, tem gerado 

onerosidade aos cofres da Secretaria Municipal de Saúde, que tem comprado tais 

medicações receitadas pelo médico, no anseio de atender aos pacientes; 

20) que o médico pede para que pacientes, “durante os 

atendimentos” (sic), peguem água e café para o profissional, como também para que 

comprem medicamentos de uso pessoal do médico; 
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21) que o médico “trata os profissionais como empregados” 

(sic), além de falar mentiras sobre os profissionais do CAPS I aos pacientes; 

22) que o médico não participa da equipe interdisciplinar do 

CAPS I; 

23) que, em certo episódio, “o médico Dr. Jairo estava sentado 

ocioso na sala de enfermagem aguardando a chegada de pacientes ao serviço para 

o atendimento, a enfermeira falou com o médico pois precisava administrar 

medicação intramuscular e o médico saiu da sala retrucando”, que, em outro 

momento, “na hora que o médico saiu da sala, a enfermeira foi até o local com o 

paciente para administrar a medicação IM e ao terminar de preparar o médico 

começou a esmurrar a portar e gritar que ele era o médico e que poderia fazer a 

injeção em sua frente”, que “a enfermeira saiu da sala com o paciente e aguardou 

desocupar outro local para realizar a administração”, que “o médico continuou 

gritando com a profissional na frente dos outros funcionários e também de pacientes 

e familiares que se encontravam na recepção”; 

24) que, em outro episódio, “duas profissionais foram conversar 

com ele sobre a situação de uma paciente e ele abriu a porta e mandou uma delas 

sair da sala sem ouvi-la”; 

25) que o médico não aceita opiniões da equipe a respeito do 

tratamento adequado aos pacientes, o que, em outro episódio, gerou a devolução de 

uma solicitação de internação de paciente em quadro clínico grave, vez que a 

equipe teria alertado ao médico que, antes do envio, deveria ser tratado das 

enfermidades do corpo para depois encaminhamento para tratamento psiquiátrico, o 

que foi ignorado pelo médico, que disse: “não queira criar problemas comigo, eu vou 

continuar fazendo assim e qualquer coisa peça para as autoridades virem falar 

comigo” (sic); 

26) que o médico é “arrogante e hostil” (sic), dificulta o trabalho 

em equipe, fato que cause prejuízos ao trabalho do CAPS I, pois é um aparelho do 

SUS que exige a integração dos profissionais para eficácia do tratamento dos 

pacientes; 
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27) que, algumas vezes, o pai do médico liga ao CAPS I 

dizendo que o mesmo está indisposto e que compareceria em outro momento, sem 

ter cuidado com a logística e agendamento de pacientes no CAPS I; 

28) que o médico, mesmo tendo sido cadastrada sua 

impressão digital, nunca se submeteu ao controle biométrico de frequência, fato este 

que foi levado com conhecimento do responsável técnico da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

29) que o médico intimida membros da equipe do CAPS I, 

dizendo “que pode mandar todos embora do serviço” (sic), e que o médico age 

“intimidando pessoas e causando prejuízos emocionais a elas” (sic); 

30) que o médico não controla seu comportamento, quando 

está irritado ou estressado. 

 

A Comissão Sindicante, anexou Relatório Circunstanciado 

assinado por todos os profissionais da equipe do CAPS I, exceto pelo médico, 

representação ao Conselho Regional de Medicina sobre o comportamento do 

médico no CAPS I, cópia do Código de Ética Médica, cópia da Lei Municipal n. 

2.916/2017, que criou o cargo efetivo de médico psiquiatra, cópia da consulta 

realizada pela Procuradoria Geral do Município ao CRM sobre as condições legais 

para o exercício da função de médico psiquiatra segundo o Conselho (Ofício n. 

547/2018), cópia do Ofício n. 323/2018, da Prefeita Municipal, requerendo de Jairo 

Ferreira Júnior a comprovação de habilitação ao exercício da psiquiatria, nos moldes 

da resposta do CRM à Procuradoria, cópia do Edital de Concurso Público 01/2017, 

como também foram anexados alguns relatórios de agendamento, determinações 

escritas do médico sobre quantidade de atendimentos, e reclamações escritas de 

pacientes sobre os atendimentos. 

 

A Comissão de Sindicância deu início aos trabalhos decidindo 

pelo indiciamento e citação de Jairo Ferreira Júnior, a fim de que lhe fosse 

assegurada a oportunidade de manifestar sobre os fatos apontados bem como de, 

querendo, produzir as provas que entendesse pertinentes. 
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Consta nos autos a citação do indiciado, tendo sido 

representado por advogado devidamente habilitado, Dr. Jairo Ferreira, OAB/PR nº 

58.594. 

 

Consta também, que, embora citado e tendo acesso à integra 

do procedimento, apresentou defesa intempestiva, mas que acabou anexa aos autos 

pela Comissão Sindicante como forma de instruir o procedimento e de priorizar a 

verdade dos fatos, conforme fundamentou a Comissão. 

 

Foi designada audiência de instrução, para oitiva do indiciado e 

das testemunhas subscritoras do Relatório Circunstanciado, oportunidade em que o 

médico indiciado não compareceu, mas se fez representado pelo seu advogado, que 

participou da oitiva das testemunhas. 

 

Em audiência, o Presidente da Comissão indeferiu a oitiva das 

duas testemunhas arroladas pelo indiciado, constando os seguintes termos: 

“(...) a fim de ouvir as testemunhas e eventual depoimento do 
indiciado. Na oportunidade, com fundamento no art. 174, § 1º, 
da Lei 1.170/93, o Presidente da Comissão esclareceu em 
audiência que denegou o pedido de oitiva de Murilo Aparecido 
Corrêa de Souza (Procurador Municipal e Presidente da 
Comissão) e de Paula Rodrigues Peres (Procuradora 
Municipal), pois, mesmo expressamente advertido em Citação 
Inicial sobre a necessidade de demonstrar a pertinência da 
prova requerida, resumiu-se ao mero requerimento de oitiva, 
sem esclarecer a plausibilidade. Além disso, mostra-se 
evidentemente protelatório o pedido, na medida em que os 
fatos acontecidos no CAPS I não fazem parte do cotidiano de 
nenhum dos procuradores municipais, bem como a questão 
relativa ao registro no CRM é matéria de Direito, descabendo 
testemunho neste caso. Assim, o pedido de oitiva até mesmo 
do Presidente da Comissão, este que subscreve, é ato 
claramente protelatório, cujo arrolamento não enriqueceria os 
autos, causando mero embaraço procedimental, já que o 
indiciado arrolou os dois únicos procuradores municipais, os 
quais tem o conhecimento técnico para prover adequadamente 
o andamento dos autos de uma sindicância administrativa. 
Ademais, a defesa e o arrolamento mostram-se intempestivos, 
já que extrapolaram o limite legal de 10 (dez) dias, nos termos 
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do Art. 179, § 1º, da Lei 1.170/93. Desta feita, o Presidente 
decidiu por denegar a oitiva das testemunhas arroladas pelo 
indiciado, pois impertinente ao processo, com intuito 
claramente protelatório. Na audiência, o Presidente esclarece 
ao indiciado e a sua defesa de que poderá inquirir todas as 
testemunhas arroladas, mesmo que trazidas pela Comissão 
Sindicante, bem como de que poderia pedir a transcrição em 
ata de quaisquer manifestações ou requerimentos que a defesa 
entender plausível. Na sessão, as testemunhas foram ouvidas, 
cujas oitivas foram gravadas em mídia audiovisual. A partir 
desta data, o representante do indiciado ficou ciente de que 
tem o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação de 
alegações finais. Passado o prazo in albis, será confeccionado 
relatório final e encaminhado à Prefeita Municipal. (...) 
 

Todos os depoimentos foram gravados em mídia audiovisual 

pela Comissão Sindicante, que transcreveu trechos de alguns dos depoimentos, 

anexando aos autos o conteúdo completo da mídia. 

 

Em sede de fundamentação, a Comissão dividiu a análise em 

dois aspectos: a) sobre a habilitação para o exercício da psiquiatria e, nesse sentido, 

ocupar o cargo público de médico psiquiatra; b) sobre a conduta do médico no 

estabelecimento do CAPS I.  

 

No que se refere às condições de habilitação técnica para 

exercício do cargo, a Comissão concluiu que o médico “sequer poderia ter tomado 

posse no cargo, motivo que, por si só, ensejaria a demissão do serviço público, pois 

é incompatível o exercício de um cargo que exige habilitação técnica por quem não 

a detenha” (sic): 

 

“Portanto, ao tomar posse do cargo, sem a titulação exigida, ou 
seja, sem o registro da especialidade “psiquiatria” no Conselho 
Regional de Medicina, Jairo Ferreira Júnior violou a legislação 
federal (art. 17, Lei 3.268/57), a Lei Municipal nº 2.916/2017 
(Tabela III), e o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Andirá (art. 9º, § 2º, Lei 1.170/93). 
A Constituição da República Federativa do Brasil legitima a 
exigência do registro da habilitação ao exercício da psiquiatria 
apenas por quem detenha a habilitação no CRM: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
(...) 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 
(...) 
Deste modo, sequer poderia ter tomado posse no cargo, motivo 
que, por si só, ensejaria a demissão do serviço público, pois é 
incompatível o exercício de um cargo que exige habilitação 
técnica por quem não a detenha.” 
 

Já, em relação à conduta irregular do médico no CAPS I, citada 

no Relatório Circunstanciado, a Comissão entendeu que são verídicas as 

informações prestadas e pelas seguintes constatações: 

 

“O indiciado violou os deveres constantes no art. 135, Lei 
1.170/93: 
a) não exerceu com zelo e dedicação as atribuições legais e 
regulamentares inerentes ao cargo (inciso I), visto que se 
recusava a prestar o serviço conforme a demanda, limitando o 
número de atendimentos conforme convinha à sua 
interpretação, em detrimento do serviço público prestado, bem 
como não preenchia adequadamente o prontuário médico do 
paciente; 
b) não observou as normas legais e regulamentares (inciso III), 
ao exercer uma função para a qual sabia não deter a devida 
habilitação técnica (habilitação ao exercício da psiquiatria no 
CRM); 
c) não atendeu com presteza ao público (inciso V, “a”), visto 
que várias pacientes e servidores relataram reiteradas 
grosserias e frieza por parte do médico, bem como solicitou a 
pacientes que lhe buscassem água, café, ou até que fossem 
até a farmácia adquirir medicamento de uso pessoal do 
médico; 
d) não manteve conduta compatível com a moralidade 
administrativa (inciso IX), vez que tomou posse de um cargo 
sem a habilitação, na forma exigida pela Lei Federal nº 
3.268/57 (art. 17), ludibriando a Administração Pública, para 
posse de um cargo ao qual sabia não ter habilitação para o 
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exercício, bem como intimidou servidores do CAPS I, dizendo, 
por exemplo, que “pode mandar todos embora do serviço”; 
e) não foi assíduo no serviço (inciso X), visto que as 
testemunhas relataram faltas ao serviço, sem aviso, apenas 
com o posterior telefonema de seu progenitor dando 
explicações ao CAPS I; 
f) não tratou com urbanidade as pessoas (inciso XI), visto que 
tratava com grosseria seus colegas de trabalho, selecionava 
quem cumprimentava e ignorava outras pessoas, uma na 
frente da outra, bem como chegou a esmurrar a porta da sala 
quando quis entrar, condutas estas nada urbanas; 
g) não manteve espírito de cooperação e solidariedade com os 
colegas (inciso XIII), visto que se recusava, reiteradamente, a 
discutir os casos com a rede do CAPS I, prejudicando o serviço 
público; 
O indiciado violou as seguintes proibições consubstanciadas no 
Art. 136, da Lei 1.170/93: 
a) retirou, sem prévia autorização por escrito, da autoridade 
competente, documento da repartição (inciso IV), pois levava 
para casa e não devolvia as guias de LME (laudo para 
solicitação, avaliação e autorização de medicamentos 
especializados), prejudicando os pacientes e, também, as 
finanças públicas municipais, na medida em que a Secretaria 
Municipal de Saúde adquiriu medicamentos receitados pelo 
mesmo para atendimento daqueles pacientes que não 
possuíam condições financeiras para aquisição em farmácia, 
fato que poderia ser sanado com o simples preenchimento das 
guias; 
b) opôs resistência ao andamento do atendimento, processo e 
execução do serviço (inciso V), pois, como dito acima, 
estabeleceu um limite de pacientes a serem atendidos por 
período (04) ou por dia (08 a 10), oportunidade em que ficava 
ocioso no restante do tempo vago, em detrimento do interesse 
público na prestação do serviço de atendimento médico, além 
disso não anotava adequadamente os atendimentos no 
prontuário, bem como deixou de preencher as guias de LME, 
causando embaraços aos pacientes e à Secretaria de Saúde, 
pela aquisição de medicamentos que poderiam ser fornecidos 
pelo Estado do Paraná ou pela União, de acordo com a rede do 
SUS; 
c) atribuiu a outro funcionário público funções ou atividades 
estranhas à do cargo ou função que ocupa (inciso VII), na 
medida em que tratava os servidores, conforme relatos das 
testemunhas, como se seus empregados fossem, pedindo que 
lhes trouxesse água e café, quando, em realidade, apenas a 
agente de serviços teria tal atribuição; 
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d) procedeu desidiosamente seu trabalho (inciso XVII), vez que 
limitava o número de pacientes, não preenchia as guias de 
LME, ficava ocioso por conta do número de atendimentos que 
preestabeleceu subjetivamente, como, em outras 
oportunidades, conforme relato das testemunhas, passou a 
estender, sem necessidade, para 30 minutos cada consulta, 
causando constrangimento aos pacientes que, uma vez 
terminada a consulta, tinham que permanecer dentro da sala 
até que esgotasse o tempo por ele preestabelecido, com intuito 
notório de preencher o tempo vago que ficaria pela limitação 
premeditada em sua agenda de consultas, tudo em detrimento 
do serviço público de saúde;” 
 

Por fim, a Comissão Sindicante opinou, em unanimidade, que a 

pena a ser aplicada ao indiciado deveria ser a de demissão: 

 

Em atenção aos fundamentos de fato e de direito transcritos 
neste Relatório, a Comissão Sindicante, com fundamento na 
falta de habilitação técnica legalmente exigida para 
preenchimento do cargo de médico psiquiatra, nos termos do 
Anexo III da Lei Municipal nº 2.916/2017, do art. 17 da Lei 
Federal nº 3.268/57 e da explanação do Ofício nº 547/2018, do 
Conselho Regional de Medicina do Paraná, bem como pela 
insubordinação grave e lesão aos cofres públicos em ato 
doloso, opinamos pela demissão de JAIRO FERREIRA 
JÚNIOR, ocupante do cargo efetivo de médico psiquiatra. 
 

Ato contínuo, a Comissão entendeu pertinente a remessa de 

cópia dos autos ao Conselho Regional de Medicina do Paraná e ao Ministério 

Público da Comarca de Andirá. 

 

 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO  

 

I – DA HABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO  

 

Segundo o Relatório Circunstanciado, instruído com o Ofício nº 

547/2018, do Conselho Regional de Medicina do Paraná (fls. 90), o indiciado, Dr. 
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Jairo Ferreira Júnior, muito embora possua registro no CRM, não possui nenhuma 

especialidade registrada. 

 

O médico foi aprovado no Concurso Público nº 01/2017, para o 

cargo efetivo de “médico psiquiatra”, tendo sido convocado por intermédio do Edital 

de Convocação nº 08/2018, de 12 de abril de 2018, vez que classificado em 2º lugar 

e o primeiro convocado não manifestou interesse. 

 

O indiciado foi nomeado por intermédio do Decreto Municipal nº 

8.122, de 23 de abril de 2018, para exercício do cargo efetivo de médico psiquiatra. 

 

De acordo com a Lei Municipal nº 2.916, de 30 de junho de 

2017, são requisitos para ocupação do cargo, além da aprovação em concurso 

público: 

 

a) Bacharelado em Medicina e especialista em Psiquiatria. 
b) Deve possuir registro no Conselho Regional de 
Medicina, habilitado ao exercício da psiquiatria . 

 

Já o Edital de Concurso Público 01/2017, em consonância com 

a Lei Municipal, estabeleceu os requisitos ao candidato: 

 

Ensino Superior Completo em Medicina, Especialização em 
Psiquiatria e registro no respectivo conselho da classe . 
 

A Comissão Sindicante concluiu que o médico tomou posse no 

cargo somente apresentando, além do bacharelado em medicina e do registro no 

CRM, uma pós graduação, lato sensu, em psiquiatria, emitido pela Universidade 

Estácio de Sá, emitido em 31 de maço de 2009. 

 

Segundo a defesa apresentada pelo médico, este possuiria um 

título emitido por estabelecimento de ensino reconhecido pelo MEC, e que “ocorre 

que, há anos, está sendo travada uma disputa com o CRM-PR, para o registro desta 
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Especialidade, o que ainda, não foi atendido pelo CRM-PR (grifo no original). Além 

disso, sem documento comprobatório, alega que o CRM-PR “reconheceu o direito 

deste Profissional de prestar atendimento clínico nesta especialidade, o que já tem 

feito há aproximadamente 10 anos, atendendo na própria Clínica, em Santo Antônio 

da Platina-PR, no SAS, em Jacarezinho-PR, bem como em muitos outros municípios 

do Norte Pioneiro do Paraná”. 

 

A Comissão, então, entendeu que “é fato inconteste que não 

possui o registro no CRM para o exercício da especialidade médica de psiquiatria”.  

 

A Comissão Sindicante entendeu que tal fato contraria a 

legislação que criou o cargo efetivo no município, pois exige o registro da 

especialidade médica no CRM, citando como exemplo dois julgados, um do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região e outro do Superior Tribunal de Justiça: 

 
EMENTA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU. PSQUIATRIA. REGISTRO. 
REQUISITOS. 1. Não obstante a autora possuir o título 
acadêmico de pós-graduação lato sensu em psiquiatri a, 
reconhecido pelo MEC, tal não se confunde com a 
especialidade médica reconhecida pelos Conselhos de  
Medicina , sendo certo que, consoante previsão legal (art. 17 
da Lei n. 3268/57) "os médicos só poderão exercer legalmente 
a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, 
após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou 
cartas do Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição 
no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se 
achar o local de sua atividade". 2. Para se reconhecer a 
especialidade médica, o conselho pode, legitimament e, ser 
mais exigente do que o MEC, ao regulamentar requisi tos 
mínimos para tal, sendo certo, portanto, que o títu lo 
acadêmico pode, então, não ser suficiente para o re gistro 
no Conselho, como médico especialista . (TRF4, AC 
5000748-81.2013.4.04.7003, TERCEIRA TURMA, Relatora 
MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 
06/07/2017) 

 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO - 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. EDITAL. OMISSÃO. 
ESPECIALIZAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 17 DA LEI N. 
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3.268/1957. REQUISITO TÁCITO. LEGALIDADE DA 
EXIGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
1. Verifica-se, pela leitura do edital do certame, que não se 
exigia, no ponto 2.1.2 do edital que trata dos requisitos para o 
concurso, à época da investidura no cargo, a apresentação do 
título, certidões ou comprovantes de especialidade para a área 
para qual concorreu o recorrente quando se apresentou este 
para tomar posse como Médico ortopedista e traumatologista 
da SES/DF, por ter sido aprovado no processo seletivo. Ocorre 
que a referida previsão editalícia refere-se ao cargo de 
"médico", exigindo-se, como requisito para provimento, a 
graduação em medicina e registro no Conselho de Classe. 
Porém, ao se referir às vagas especificamente ofertadas, o 
edital descreve as especialidades médicas a serem providas, 
sendo certo que a titulação é requisito imperativo para o 
exercício do cargo. 
2. A especialização para a área para qual concorreu no  
certame trata-se de quesito óbvio , uma vez que a 
Secretaria de Saúde visava a contratação de especia listas 
para preencher as vagas ofertadas, pois, de outra f orma, 
não teria feito distinção entre as especialidades e  o 
número de vagas destinadas a cada uma delas, bastan do 
ter colocado "MÉDICO", como já dito pelo Tribunal a  quo . 
3. O concurso em questão está sendo realizado para 
contratação de médicos públicos, com especialidade, dentre 
outras, de médico ortopedista e traumatologista, e o eventual 
reconhecimento, em juízo, do direito de um médico a exercer 
tal especialidade não pode ocorrer sem a segurança de que a 
população será atendida por profissional qualificado. A 
segurança no atendimento médico, no caso, decorre, 
consequentemente, de um título que comprove a especialidade 
exigida. 
4. A vasta gama de especialidades médicas existentes e as 
diversas elencadas no edital do concurso, cada qual com 
número de vagas respectivo, só reforçam que a omissão 
editalícia ao descrever os requisitos exigidos (item 2.1.2 do 
edital), por si só, não assegura qualquer direito líquido e certo 
de um "médico" concorrer a áreas médicas que exigem 
especialização determinada, uma vez que as especialidades 
médicas exigem titulação para o exercício do cargo. 
É o que prevê o art 17 da Lei nº 3.268/1957: "Os médicos só 
poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus 
ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, 
diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e 
Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, 
sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade". 
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5. Não é possível a posse de candidato, aprovado em concurso 
público, no cargo de médico ortopedista e traumatologista. 
quando não apresentado certificado de conclusão do curso de 
especialista, residência ou pós-graduação na referida área, 
visto que a exigência encontra respaldo na Lei 3.268/1957, 
recepcionada pela Constituição Federal, que atribui  ao 
Conselho Federal de Medicina a função de julgar e 
disciplinar a classe médica, vinculando o exercício  da 
medicina em seus ramos ou especialidades ao prévio 
registro dos títulos, diplomas, certificados ou car tas no 
MEC e da inscrição no conselho profissional , não se 
havendo falar em violação ao artigo 17 da lei mencionada. 
6. Recurso especial não provido. (REsp 1040039/DF, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 
TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015) 
 

Diante disso, ao tomar posse do cargo, sem a titulação exigida, 

ou seja, sem o registro da especialidade “psiquiatria” no Conselho Regional de 

Medicina, Jairo Ferreira Júnior violou a legislação federal (art. 17, Lei 3.268/57), a 

Lei Municipal nº 2.916/2017 (Tabela III), e o Estatuto do Servidor Público do 

Município de Andirá (art. 9º, § 2º, Lei 1.170/93), conforme entendeu 

fundamentadamente a Comissão Sindicante. 

 

 

II – DA CONDUTA IRREGULAR DO INDICIADO NO CAPS I  

 

A Comissão Sindicante concluiu que as testemunhas 

apontaram serem verídicos os fatos descritos no Relatório de fls. 43, sendo que o 

médico, de forma contumaz (sic), teria praticado infrações tipificadas no Estatuto do 

Servidor. 

 

 A Comissão constou que o servidor, em defesa intempestiva, 

negou e, inclusive, pediu desculpas a quem tenha sentido-se ofendido pelo seu 

comportamento. 

 

No Relatório Final da Comissão Sindicante, ficou transcrito que 

“o indiciado praticou, sem sombra de dúvidas, a falta administrativa de 
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“insubordinação grave” (art. 151, inc. VI), bem como a falta administrativa de “lesão 

aos cofres públicos” (art. 151, inc. X), pois ambas as faltas foram cometidas com 

dolo, seja ele direta (insubordinação) ou eventual (lesão aos cofres públicos)” (sic). 

 

Segundo a Comissão Sindicante, a insubordinação grave e 

lesão aos cofres públicos são extraídas- das seguintes situações: 

“- recusa reiterada em atender pacientes conforme a demanda 
do serviço, prejudicando o atendimento à população, dizendo 
que “só vou atender isso, de 4 a 10”... “pode falar com a 
Ednyra, pode falar com a Ione”, inclusive por escrito (fls. 21); 
- recusa em submeter-se ao controle biométrico, proferindo 
palavras como “não, não vou passar, e, qualquer coisa, fale 
pras autoridades”, em grave afronta à hierarquia, com notório 
intuito de “deboche”; 
- recusa em preencher as guias de LME, prejudicando o 
cidadão que procura o serviço do CAPS, na medida em que 
atrasa ou obstaculiza a aquisição do medicamento especial 
necessário, ou levando a Secretaria de Saúde a desdobrar-se 
para aquisição de medicamento que não seria da atribuição 
municipal do SUS; 
- recusa no preenchimento adequado dos prontuários médicos, 
prejudicando a prestação do serviço público, na medida em 
que os demais profissionais que tiverem contato com o quadro 
do paciente não saberão o que se passou com o atendido, bem 
como o próprio médico, pela falta de anotação, prescreveu 
medicação inadequada ao usuário. 
Já a lesão aos cofres públicos advém, em dolo eventual, pois 
assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, com a recusa 
intencional na emissão das LME’s, que levou a Secretaria 
Municipal de Saúde a adquirir medicamentos de atenção 
especializada, que não é da atribuição do ente municipal, para 
atender às receitas do médico, bem como quando sequer 
fundamentava a dispensação de medicamento fora da lista do 
RENAME, que é a relação nacional de medicamentos 
existentes no SUS, ao seu critério estritamente subjetivo, não 
fundamentado”. 

 

Portanto, conforme amplamente fundamentado pela Comissão 

Sindicante, efetivamente o indiciado praticou as infrações tipificadas de a falta 

administrativa de “insubordinação grave” (art. 151, inc. VI), bem como a falta 

administrativa de “lesão aos cofres públicos” (art. 151, inc. X), ambas puníveis com 

demissão. 
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DISPOSITIVO 

 

Com fundamento no art. 185, caput, e § 3º, da Lei Municipal 

1.170/93, DECIDO: 

 

Nos termos do art. 186 da Lei Municipal nº 1.170/93, fica 

acatado o Relatório Final da Comissão de Inquérito, aplicando-se ao indiciado 

JAIRO FERREIRA JÚNIOR a pena de demissão  do serviço público municipal, seja 

pela falta de habilitação legal para exercício do cargo efetivo de médico psiquiatra, 

seja pela prática das infrações administrativas de insubordinação grave e de lesão 

os cofres públicos por ato doloso, conforme apurado pela Comissão Sindicante. 

 

DETERMINO a remessa de cópia dos autos ao Conselho 

Regional de Medicina do Paraná e ao Ministério Público da Comarca de Andirá. 

 

DETERMINO a confecção do Decreto de Demissão, a 

realização da rescisão pelo Departamento de Recursos Humanos e, ato contínuo, o 

arquivamento dos autos originais no setor de RH, após expirado o prazo de recurso. 

 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

 

Andirá, 08 de janeiro de 201. 

 

 

 

IONE ELISABETH ALVES ABIB 

PREFEITA MUNICIPAL  


