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Resumo: O presente artigo analisa, à luz da Teoria dos Jogos, os 

comportamentos dos atores envolvidos no processo político, de-

monstrando que  algumas ações destes estão circunstanciadas na 

observação de variante dos cenários que estão envolvidos, o que 

determinará os seus comportamentos e ações, ou seja, o que o 

Autor determinará como o jogo pode ser desenvolvido na análise 

dos julgamento dos processo disciplinares éticos no Conselho 

Federal de Medicina e/ou no Conselho Regional de Medicina. 

Para tanto se utilizou do método de revisão bibliográfica. A ne-

cessidade de pacificação social para haja a possibilidade de go-

vernabilidade nesse exercício profissional, bem como, para que 

o exercício da medicina ainda continue firmado sob o manto da 

democracia é necessário analisar essas possibilidades, principal-

mente quando esta atuação está sob julgamento ético disciplinar, 

Ao final, conclui-se que o voto divergente pode ser utilizado, 

com base na transitividade, para obter a melhor opção alcançável 

a partir das preferências dos julgadores envolvidos. 

 

STRATEGIC GAMES AND MEDICAL ETHICAL JUDG-

MENTS: THE USE OF DIVERGENT VOTE BASED ON 

TRANSITIVITY 

 

Abstract: This paper analyzes whether game theory, which 

demonstrates the existence of behaviors of the actors involved 

in the political process, demonstrating that some of these actions 
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are circumstantial in observing variant of the scenarios that is 

involved, which will determine their behaviors and actions. That 

is, what the Author will determine as games may be used in the 

analysis of the judgment of ethical disciplinary proceedings in 

the Federal Council of Medicine and/or the Regional Council of 

Medicine. For this, we used the method of literature review. The 

need for social pacification for the possibility of governability in 

this professional practice, as well as for the practice of medicine 

to continue to be established under the cloak of democracy, it is 

necessary to analyze these possibilities, especially when this 

performance is under disciplinary ethical judgment. In the end, 

it is concluded that the divergent vote can be used, based on tran-

sitivity, to obtain the best option achievable from the preferences 

of the judges involved. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

s conselhos profissionais têm uma importância vi-

tal na organização e prestação de serviços na co-

munidade. Tal característica perpassa pela neces-

sidade de fiscalização e organização das ativida-

des e a possibilidade de implementação da ética 

no exercício profissional. 

Na medicina não destoa dessa premissa tendo, por lei, a 

implementação dos seus Conselhos Federal e Regionais, os 

quais, no seu exercício, devem garantir que o profissional médio 

exerça a medicina de forma lícita, sem gerar dano a outrem ou a 

sociedade, baseado seus fundamentos no respeito aos direitos 

humanos, princípio fundamental elegido pelo Código de ética 

médico1. 

 
1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS I – A medicina é uma profissão a serviço da saúde 
do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natu-
reza. II –O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício 
da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional 
Cf. Código de ética médico- resolução CFM Nº 2.217/2018. 
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Diante dessa prerrogativa, a análise do procedimento de 

julgamento ético disciplinar desse conselho tem importância so-

cial e esta é aumentada quando na prática da defesa dos direitos 

ao exercício profissional ali enfrentada, se observa que além do 

embasamento teórico e prático, devem os atores que ali figuram 

ter o entendimento que o jogo que é instaurado no julgamento 

não pode ser observado apenas de um único ângulo, visto que, 

havendo voto de divergência, passam os atores envolvidos que 

entender diversas possibilidades, que vão além do fato ocorrido, 

mas sim sob a forma e a quem convencer sobre o fato. 

Para isso, a teoria dos jogos é uma ferramenta importante 

para os aplicadores do direito, principalmente aqueles que atuam 

nos tribunais de julgamento ético profissional no âmbito do Con-

selho Federal de Medicina e nos Conselhos Regionais de Medi-

cina. 

A problemática gira em torno de avaliar se havendo voto 

divergente no julgamento ético profissional de medicina a teoria 

dos jogos ocultos poderia ser utilizada como ferramenta de busca 

de um resultado ótimo? 

Para tanto o presente artigo utilizou da revisão bibliográ-

fica como método para analisar a premissa anterior, dividindo a 

sua análise em quatro tópicos: o conselho de medicina, estrutura 

dos julgamentos éticos médicos, teoria dos jogos e jogos repeti-

dos e o voto divergente nos julgamentos do CPEP. 

 

2. OS CONSELHOS DE MEDICINA 

 

Desde 1957, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) operam no Brasil. 

Trata-se de um sistema de fiscalização, julgamento e regulação 

médica a quem cabe a supervisão do exercício ético-profissio-

nal. 

O CFM e os CRMs são produtos de um viés de descen-

tralização estatal, em razão da criação, por lei, de pessoas com 
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personalidade jurídica de direito público, garantida a autonomia 

administrativa e financeira. 

Os Conselhos de Fiscalização profissional assumem pa-

pel relevante no cenário jurídico e político, na medida em que 

atuam como entidades de defesa da saúde e do exercício médico 

de forma ética. Desta forma, os Conselhos acabam por participar 

de uma dupla função, pois, além de defenderem a classe e seus 

interesses, conforme se observa, por exemplo, na discussão so-

bre a Revalidação de Diplomas Médicos2, o que representaria 

uma defesa privada, também exercem a função pública ao viabi-

lizar a regulação e disciplina dos seus membros em razão da re-

gulação (NEVES, 2012). 

Genival Veloso defende que os Conselhos de Medicina 

não são entidades de classe, mas que, levando-se em considera-

ção sua “ação saneadora, quando, pela orientação e disciplina, 

mantêm a profissão no seu mais alto conceito e no seu melhor 

prestígio”, razão pela qual exerceriam uma defesa de classe 

transversal (FRANÇA, 2019). 

A partir da análise dos instrumentos legais que regula-

mentam a atuação do CFM/CRM (Lei 3.268/57 e Decreto Lei 

44.045/58), é possível afirmar que ele possui quatro funções bá-

sicas: cartorária, legislativa, executiva e judicante. 

A função cartorária é caracterizada pelo dever de arqui-

var toda a documentação e histórico profissional do médico, aí 

incluídas as suas atribuições, titulações, condenações, dados 

pessoais e pessoas jurídicas que integra. Uma parcela dessas in-

formações é de acesso público, a exemplo do observado no sítio 

institucional do CFM  em que é possível consultar os profissio-

nais inscritos nas respectivas entidades e suas titulações regis-

tradas. Em razão do interesse público, publicidade e transparên-

cia, tais informações são disponibilizadas, todavia, uma parcela 

 
2 Sobre a defesa de classe do CFM, é possível verificar que a defesa do Revalida, antes 
de um debate exclusivo acerca da saúde pública, também apresenta um aspecto de 
defesa da classe médica. Cf. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2019. 
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do seu conteúdo, notadamente a de natureza pessoal e em que 

não há interesse público imediato é salvaguardada, visto que es-

tão acobertadas pelo manto da intimidade do médico.3 Ou seja, 

há um conteúdo informacional público, considerando a necessi-

dade de conhecimento pela sociedade e a premência, ou não, do 

compartilhamento da informação. 

Já a atividade legislativa está pautada no reconhecimento 

do Poder Público que a evolução técnica médica é incompatível 

com a morosidade legislativa tradicional, razão pela qual é dele-

gado ao Conselho o dever de regular a própria profissão, viabi-

lizando uma legislação mais adequada e célere para o constante 

desenvolvimento profissional.  Deste modo, os Conselhos de 

Medicina têm a função de regulamentar o exercício da medicina 

em todo o país, elevando as resoluções médicas à categoria de 

“leis médicas” para a classe, criando uma legislação para-oficial 

que, se inobservada, desencadeará a função judicante do Conse-

lho de Medicina. Sob tal premissa, cabe ao CFM a edição do 

Código Deontológico o que, para alguns, poderia ser encarado 

como uma inconstitucionalidade, posto que o instrumento nor-

mativo utilizado, resolução administrativa, seriam instrumento 

precário de regulação, pois não seria lei em sentido estrito 

(MASCARENHAS, 2016; PEREIRA, 2015). 

No tocante à função executiva, o CFM deve propor e 

executar políticas públicas, discussões e assembleias em que se 

coloque em pauta a saúde pública/privada, além da formação e 

educação continuada médica. Como uma extensão estatal, cabe 

às entidades fiscalizadoras promover a capacitação da classe, re-

conhecimento público profissional e ainda organizar eventos em 

que se debata a formação médica e/ou o posicionamento da 

classe sobre determinados temas e problemas sociais.4 

 
3 Neste sentido, sugere-se a leitura da obra de Paulo Mota Pinto (1993) e Pedro Pais 
Vasconcelos (2006) 
4 A título ilustrativo podemos citar um exemplo do exercício da função executiva pelo 
Conselho Federal de Medicina: “O CFM organizou o VI Seminário sobre Crianças 
Desaparecidas na cidade de João Pessoa no ano de 2019 em que colocou em pauta a 
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Já a atividade judicante, enfoque do presente trabalho, 

está pautada no poder-dever das entidades de julgar os profissio-

nais médicos inscritos, de modo a analisar se suas condutas se 

coadunam com os aspectos deontológicos da profissão (KRI-

GER FILHO, 2011). A partir de um julgamento por pares, per-

cebe-se que haveria um julgamento mais técnico e próximo da 

verdade real, eis que o profissional estaria sendo analisado por 

seus iguais, estes com o conhecimento médico e prático neces-

sário para ponderar se os princípios e regras profissionais foram 

observados no exercício da função médica. 

Em certa medida, o Estado delega a entidade a função de 

apreciar e valorar os comportamentos e condutas profissionais, 

de modo que cabe as entidades disciplinares a avaliação das su-

postas infrações e penalização dos profissionais julgados como 

culpados (NEVES, 2012). 

No Brasil, consoante aponta Domingos Kriger Filho 

(2011), mais de 20 profissões são regulamentadas, de modo que 

o seu exercício profissional só pode ocorrer após prévia inscri-

ção no respectivo Conselho Fiscalizador, o que reforça o papel 

crucial dos Conselhos na manutenção, ou não, de maus profis-

sionais no mercado. 

Em que pese o Código de Processo Ético afirmar que o 

julgamento das infrações ao Código de Ética Médica não está 

vinculado à seara cível, administrativa ou criminal, conforme se 

extrai do seu art. 5º, a prática o que se observa é uma atuação de 

correlação entre os julgamentos, conforme representação gráfica 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 
postura médica sobre como construir políticas e ações de enfrentamento a um pro-
blema tão grave e, ao mesmo tempo, pouco discutido”. Cf. VI SEMINÁRIO, 2019.  
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Figura 01 – Modelo atual de interdependência de esferas de responsabilidade 

  

Neste cenário, considerando o julgamento colegiado, o 

presente texto abordará as estratégias e as formações do julga-

mento e sua importância. 

 

3. ESTRUTURA DOS JULGAMENTOS ÉTICOS MÉDICOS 

 

O exercício profissional é inserido na sociedade moderna 

como algo essencial, mas ao mesmo tempo cercado de questio-

namentos como deveria ser a melhor conduta para que não ex-

trapole os limites da finalidade a que se destina e, principal-

mente, para que a conduta profissional não gere mais danos que 

benefícios à sociedade. 

Sob essa perspectiva, a profissão médica, assim quase to-

das as categorias organizadas e reconhecidas como profissionais 

passam a ter na sua organização a necessidade de delimitar dire-

trizes básicas que nortearam o exercício profissional através de 

um Código de Ética que terá a finalidade precípua de delimitar 

a conduta médica, bem como, eleger as sanções ao ferimento das 

mesmas, caso ocorram. 

O mesmo diploma que delimitará a forma de condução 

das conditas médicas estabelecerá o procedimento de julga-

mento das possíveis infrações cometidas no exercício regular da 

Cível

Administrativa

Ética

Penal
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profissão médica. O conhecimento do procedimento é de suma 

importância pra manutenção do princípio do devido processo le-

gal. 

O Processo Ético Profissional – PEP nessa vertente é um 

Processo Administrativo, o qual visa à apuração de falta ética do 

médico durante seu exercício profissional ou em face deste 

(QUEIROZ, 2018). 

Neste diapasão, a RESOLUÇÃO CFM Nº 2.145/2016, 

do Conselho Federal de Medicina, aprova o Código de Processo 

Ético-Profissional (CPEP) no âmbito do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). 

O procedimento de instrução e julgamento do processo 

ético-profissional (PEP) dar-se á na forma descrita pela resolu-

ção supracitada, a qual, em seus artigos descreve desde o mo-

mento da instauração no art. 18, o respeito ao contraditório e 

ampla defesa, instrução probatória, mas o que interessa real-

mente a problemática desse artigo é a fase de julgamento do 

PEP. 

Observa-se que o tramite processual segue a mesma di-

nâmica dos processos judiciais, conforme de aduz do artigo 4° 

do CPEP que aduz:  
Art.º 4 - A sindicância e o PEP terão forma de autos judiciais, 
com as peças anexadas por termo e os despachos, pareceres, 

notas técnicas, petições e decisões ou acórdãos juntados em or-

dem cronológica, sendo vedada a juntada de qualquer  peça ou 

documento no verso de folhas já constantes nos autos 

O conhecimento do procedimento de julgamento do PEP 

é necessário, pois é esse é o ponto inicial da discursão se esse 

procedimento na forma que foi pensando dará margem a adoção, 

efetiva discussão da teoria dos jogos nesses julgados. 

Sendo assim, após a finalização da sindicância5 e 

 
5 Trata-se de um procedimento administrativo instaurando sob a justificativa de apu-
ração de fatos com indícios de irregularidade nos quais é possível se visualizar os 
indícios de autoria. Neste contexto, a instrução administrativa do PEP inicia-se após 
a verificação dos requisitos estabelecidos pelo CPEP, dentre os quais merece destaque 
a identificação do denunciante, a qualificação do médico denunciado e a juntada de 
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finalizada todas as diligências inicia-se a fase de julgamento do 

PEP que é regulamentado pelo artigo 82 e seguintes da Resolu-

ção CFM 2.145/2016. 

O conselheiro corregedor, após o recebimento do pro-

cesso, devidamente instruído, designará os conselheiros relator 

e revisor, os quais ficarão responsáveis pela elaboração dos res-

pectivos relatórios (art. 82 da resolução supra). Ao analisar esse 

artigo tem-se que o julgamento será pautado em dois parâmetros 

o voto/relatório do relator e do revisor. 

Na análise, ainda, do art. 82 da resolução observa-se que 

o conselheiro instrutor poderá ser nomeado como conselheiro 

relator ou revisor, bem como, nesta segunda condição poderá re-

quer novas diligências (parágrafos 3º e 4.º, respectivamente). 

Se houver pedido de diligências as providências deverão 

ocorrer num prazo de trinta dias (art.82, §4º) e poderão ser pror-

rogadas, apenas, por motivo justificado por escrito (art. 82, §5º). 

As partes serão intimadas da audiência que será designada com 

no mínimo 10 dias de antecedência (art.84). 

Para iniciar o julgamento deve o presidente observar o 

quórum necessário e assim seguir o procedimento descrito no 

artigo 85 e seguinte da resolução. Serão observadas antes da ana-

lise do mérito as existência de preliminares (art. 85, §1º). 

O parágrafo segundo é o que mais interessa ao presente 

artigo, pois superada a fase das preliminares e após a leitura dos 

relatórios, será concedido às partes o prazo de 10(dez) minutos 

para sustentação oral em relação ao mérito, sucessivamente ao 

denunciante e denunciado (art.85, §2º). Aqui que o a parte deve 

entender da dinâmica prática da militância neste tipo de tribunal 

e pôr em prática a teoria dos jogos para que consiga atingir o 

resultado ótimo, como ficará demostrando em tópico posterior. 

 

4. TEORIA DOS JOGOS E JOGOS REPETIDOS 

 

 
provas. (QUEIROZ, 2018) 



_992________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

Tendo como base o procedimento de julgamento do PEP 

nos conselhos de medicina, observa-se que na forma como foi 

desenhado tal procedimento, mesmo que tendo como base os jul-

gamentos judiciais, surtiu como efeito para que a tomada de de-

cisão possa ocorrer através da utilização da teoria dos jogos. 

A teoria dos jogos, a qual, demonstrar a existência de 

comportamentos dos atores envolvidos no processo político, de-

monstrando que algumas ações destes está circunstanciadas na 

observação de variante dos cenários que está envolvido, o que 

determinará os seus comportamentos e ações (TSEBELIS, 

1998). 

Hilbrecht (2014, p.115) destaca que a teoria dos jogos 

“diz respeito à análise de comportamento estratégico em que to-

madores de decisão interagem, sendo que o resultado de suas de 

suas ações depende também das ações de outros”.  

Tsebelis (1998) separa a existência de várias arenas (si-

tuações) na qual o ator pode estar inserido e que para que alcance 

a sua finalidade, terá que atuar em todas elas com precisão e ob-

servância, o que acarreta na necessidade, por muitas vezes, de 

simultaneamente atuar em arenas múltiplas que vai exigir deste 

ator a escolha de opções ótimas. 

Diante dessa premissa de escolhas ótimas, o prisma de 

análise dar-se-á não só sob a perspectiva do próprio ator que está 

a jogar, mas sim também do seu observador, que por vezes a 

interpretará como uma escolha ótima, ou, poderá interpretá-la 

como sub-ótima. 

Observa-se que no caso dos julgados da PEP a análise 

das múltiplas arenas é fundamental para se buscar o resultado 

esperado no julgado. 

A percepção desse observador ao analisar a escolha pode 

ser equivocada quando o mesmo não consegue observar que o 

ator está a jogar em arenas múltiplas, visto que, o ator principal 

está tendo que jogar o jogo principal e os chamados jogos ocul-

tos, que na maioria das vezes o levará a atingir o resultado inicial 
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esperado. 

Assim para que ocorra a escolha ótima o ator deverá es-

colher a opção que melhor lhe assegure a maximização, daquilo 

que o Autor chamou de payoff, ou seja, conseguir conquistar 

àquela finalidade que tinha se proposto no inicio do jogo. Muitas 

vezes, pode não atingir diretamente o objetivo, mas contribui de 

forma significativa para o seu alcance, para tanto ele vai poderá 

fazer escolhas subótimas. 

Necessário observar que o ator tomar uma decisão uma 

escolha subótima, à primeira vista, pode parecer inconsequente, 

ou mesmo errado, mas na verdade a escolha subótima só é assim 

considerada, posto que para vença o jogo da arena principal que 

está a jogar precisa e atingia o resultado o que ajudará a melhor 

o seu Payoff e assim maximizando o seu potencial terá que optar 

por estratégias. O que pode parecer inicialmente uma escolha 

subótima se vista sob à luz do observador ou de um única arena, 

na ótica do ator, que pode ter uma informação privilegiada e con-

segue jogar nas diversas arenas, otimizando o seu payoff,  é uma 

escolha ótima. 

Assim é que com a  observação de vários fatos políticos 

já ocorridos para demonstrar que quando há a conversão de vi-

sões do ator e do observador o resultado dos jogos de múltiplas 

arenas alcança o melhor resultado esperado (TSEBELIS, 1998).  

Da mesma forma que quando o observador não consegue 

visualizar os jogos ocultos, pois se ateve apenas ao jogo princi-

pal, e aqui estamos falando necessariamente do caso fático em 

si que será objeto do julgado, esse descompasso ou assimetria 

entre o ator e observador leva ao segundo a uma interpretação 

errada das conjunturas política que está inserido, podendo ocor-

rer uma diminuição nos payoff. 

Então fornecer uma exploração sistemática, empirica-

mente precisa e teoricamente coerente das escolhas aparente-

mente subótimas, isto é, aquelas que não são as melhores (TSE-

BELIS, 1998, p.19).Para que o ator atinja ou potencialize o seu 
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payoff terá que ter uma escolha racional e está ligada a corres-

pondência ótima entre fins e meios (TSEBELIS, 1998, p.33) 

pode acarretar no encontro do  melhor resultado esperado e a 

teoria dos jogos passa a descrever as formas como esses jogos 

podem ser jogados. 

Aqui reside um diferencial do texto Tsebelis, pois se pro-

põe a análise esse comportamento humano e politico e chega à 

conclusão que: 
a variabilidade de resultados produzidos pelos modelos de es-

colha racional é tão ampla que é preciso impor restrições adi-

cionais de modo a produzir uma correspondência entre os mo-

delos e a realidade.  

Dentre o número infinito de resultados, aqueles em que a es-

tratégia de cooperação é escolhida com maior freqüência tor-

nam-se mais prováveis S quando os payoffs R e O aumentam 

e os payoffs T e P diminuem, independentemente da natureza 
do jogo (TSEBELI, 1998, p.85). 

A forma sistemática e matemática, a comprovar que na 

análise combinatória dos fatores para se atingir a escolha racio-

nal e aumentar os payoff e, são fatores determinantes na forma-

ção política estatal, que na verdade, as escolhas efetuadas retra-

tam o fim a ser atingindo pelo ator principal e de seu interesse 

próprio, muitas vezes, em detrimento do que seja efetivamente 

o melhor para o Estado que está a representar, mas sim, daqueles 

que poderão levar a manutenção do poder político que se está 

em busca. 

Pesa aqui na reflexão que por mais que o jogador está a 

representar o interesse de uma pequena coletividade o que se põe 

em xeque são os outros seguimentos da sociedade que podem 

ser colocados em detrimento da decisão e/ou interesses de pe-

quena parcela da sociedade que consegue jogar “melhor” esse 

chamados jogos ocultos. 

No caso das decisões dos Conselhos Regionais e Federal 

de Medicina, o que se pode analisar é se a decisão, muitas vezes 

pautada em jogos políticos e de interesses, consoante se demons-

trará no próximo tópico, é a decisão que irá surtir efeito na 
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sociedade, o que está em relevância é o resultado para a socie-

dade brasileira ou para a micro sociedade dos médicos? Os jogos 

ocorridos nas várias áreas levem em consideração esses dois mi-

cros sistemas. 

A teoria dos jogos é conhecida pela ciência política à 

conjectura do Estado “aceita” que essa vontade individualizada 

do ator principal através da escolha racional seja validade pela 

coletividade (observadores)? Aqui tem que analisar a premissa 

sob a ótica do desconhecimento de outras arenas (jogos em múl-

tiplas áreas), bem como, pela ótica da existência de um beneficio 

individual qualquer que acaba validando a escolha racional do 

ator, mesmo que está não represente a melhor escolha. 

O que pesa neste sentindo é a necessidade de pacificação 

social para haja a possibilidade de governabilidade, bem como, 

para que o Estado ainda continue firmado sob o manto da demo-

cracia. Acredito ser necessário analisar essas possibilidades, 

pois mesmo sendo matemático na fundamentação e está usando 

as probabilidades/combinações estudadas não podemos deixar 

de analisar à condição humana que pode em um primeiro mo-

mento aceitar as regras desse jogo, mas não recebendo os bene-

fícios necessários pode mudar de lado, bem como, da necessi-

dade de pacificação social necessária para que o Estado mante-

nha-se existente. 

A consequência da formulação do resultado ótimo dentro 

dos julgados nos conselhos de Medicina vem ainda enfrentando 

ou luta em outra arena a judicial, que pode vezes também influ-

enciam as decisões tomadas na arena principal dos conselhos, 

mesmo que naquele lugar e momento, a autarquia esteja no exer-

cício do seu livre conhecimento do fato.  

A movimentação (performativa ou estratégica) das insti-

tuições pode ser compreendida como conjuntos de escolhas ra-

cionais delas na totalidade de seus jogos (como uma rede de co-

nexões interinstitucionais). O pressuposto de racionalidade con-

siste em assumir, para fins de estudo que “[…] a atividade 
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humana é orientada pelo objetivo e é instrumental e que os atores 

individuais e institucionais tentam promover ao máximo a reali-

zação de seus objetivos” (TSEBELIS, 1998, p. 21; López, 2013). 

Assim que conhecer a realidade do julgamento da PEP é 

algo de suma importância, pois, por mais que que as regras este-

jam pré-estabelecidas pelo procedimento determinado no Có-

digo de processo ético-profissional, há a necessidade de conhe-

cimento também da dinâmica dos jogos para que se alçasse, mui-

tas vezes, o resultado ótimo. 

Ampliando essa conceituação, Rothsthein (1998) afirma 

que as instituições são as regras do jogo capazes de agregar in-

divíduos e regular seu comportamento. São arranjos formais que 

efetivam as regras sociais, por meio de regras explícitas, proces-

sos decisórios e atores formalmente reconhecidos e com certo 

poder. As instituições políticas não só distribuem poder ou es-

tratégias de influência, mas também determinam como os vários 

grupos chegaram a defender seus interesses políticos. 

(BARBOSA, 2019). 

Assim é que a forma como os julgadores nos Conselhos 

de Medicina proporcionam que seus próprios interesses ou o in-

teresse de um julgador consiga influenciar a tomada de decisão 

para manutenção desta. 

 

5. O VOTO DIVERGENTE NOS JULGAMENTOS DO CPEP 

 

O Conselho Federal de Medicina é formado por um re-

presentante efetivo e um suplente de cada um dos estados da fe-

deração e do Distrito Federal (DF), além de um representante 

efetivo e um suplente da Associação Médica do Brasil. Esses 

conselheiros são escolhidos diretamente pela classe médica a 

partir de uma eleição em cada estado e no DF para escolha dos 

seus respectivos representantes, tal qual os senadores são esco-

lhidos para representar os estados e o DF no Senado Federal. 

Uma vez eleitos, é formalizada uma eleição pelos componentes 
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do CFM para escolha de sua diretoria, formada por 11 cargos, 

além de ser feita uma divisão entre os 28 membros titulares, e 

seus substitutos na hipótese de impedimento, em 7 Câmaras do 

Tribunal Superior de Ética Médica, cada uma com 4 membros 

cada.  

Já no âmbito dos estados, os CRM são formados por 40 

(quarenta) conselheiros, sendo metade efetiva e metade su-

plente, também eleitos pelo voto direto, além de dois membros 

representantes da AMB. Da mesma forma que a eleição do 

CFM, a escolha dos cargos da Diretoria é feita apenas entre os 

próprios membros eleitos e a divisão em Câmaras de Julgamento 

observará o mérito administrativo de cada Conselho Regional. 

Nos julgamentos éticos, o resultado final poderá ser de 

absolvição ou condenação. Já a condenação será subdividida em 

três classes: cassação, penas públicas e penas privadas. As penas 

públicas, consoante artigo 22, “d” e “c” da Lei 3268/57, são: 

censura pública em publicação oficial e suspensão do exercício 

profissional até 30 (trinta) dias. Já as penas privadas, consoante 

artigo 22, “a” e “b” da Lei 3268/57 são advertência confidencial 

em aviso reservado e censura confidencial em aviso reservado. 

Ocorre que a Análise Econômica do Direito estabelece 

que a decisão do julgador representa uma escolha e, conside-

rando a Teoria da Escolha Racional, as preferências são comple-

tas, transitivas e estáveis. De acordo com Ivo Gico Jr. (2013), 

preferencias completas significa a impossibilidade de não esco-

lha, ou seja, o julgador sempre tem condições de comparar duas, 

ou mais, opções para sua decisão. Já a transitividade é uma ques-

tão de garantia de coerência interna, na medida em que se A é 

melhor que B e B é melhor que C, por consequência, A é melhor 

que C. Em relação a estabilidade, decorre de uma necessidade 

de garantir a própria aplicabilidade da teoria. Se o indivíduo 

muda suas preferências, significa dizer que o contexto em que 

está inserido mudou. Ao se estabelecer a estabilidade de suas 

preferências, estar-se-á diante uma necessidade que não haverá 
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variação constante nos pressupostos de sua aplicação. 

Ocorre que, conforme explicitado por Arrow (1963), as 

decisões coletivas podem não observar o paralelo da transitivi-

dade, gerando um paradoxo de votação. Para fins de visualiza-

ção do Paradoxo de Cordocet, citado por Arrow, apresentamos 

a representação gráfica abaixo: 
Figura 02 – Representação do Paradoxo de Condorcet 

 

 

 

A partir do cenário de opções apresentadas, se as opções 

disponíveis forem A e B, o colegiado formado pelos tres 

julgadores optará por A. Se as opções disponíveis forem A e C, 

a decisão será por C, todavia se as opções disponíveis forem B e 

C, teremos B, ou seja, A > B, C > A e B> C, o que demonstra 

uma aparente contrariedade ao pressuposto da transitividade 

(ARROW, 1963). Fiani (2009) destaca que decisões individuais 

com preferências transitivas, quando tomadas em grupo, pode-

rão não ser transitivas. 

Considerando a possibilidade de gerar decisões intransi-

tivas, ou seja, decisões que sejam incoerentes sob a perspectiva 

interna, o Código de Processo Ético Profissional exige o debate 

acerca de todas as opções disponíveis, de modo a evitar a análise 

apenas sob uma ou duas opções disponíveis. 

Neste cenário, o que se observa é a necessidade de apre-

sentação de todas as alternativas decisórias disponíveis, garan-

tindo que os julgadores escolham de forma racional (GOODIN, 

2008). 

De acordo com o Código de Processo Ético Profissional, 

os médicos são julgados por decisão majoritária dos seus mem-

bros componentes das Câmaras ou do Pleno. Neste cenário, 

Julgador 1
Opção A

Opção B

Opção C

Julgador 2
Opção B

Opção C

Opção A

Julgador 3
Opção C

Opção A

Opção B



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________999_ 

 

 

conforme exposto anteriormente, o julgamento é feito de forma 

extremamente binária, ou seja, as opções de julgamento são fei-

tas aos pares, conforme esquema abaixo: 
Figura 03 – Sequência de decisões no âmbito do julgamento médico 

 

O art. 87, § 4º do CPEP estabelece essa ritualística, ve-

jamos: 
§ 4º Quando houver divergência entre três ou mais votos, dar-

se-á a votação obedecendo-se a seguinte ordem: 

I − culpabilidade: condenação com a capitulação dos artigos ou 

absolvição; 

II − cassação do exercício profissional (art. 22, “e” da Lei nº 

3.268/57); 
III − penas públicas (art. 22, “c” ou “d” da Lei nº 3.268/57) ou 

reservadas (art. 22, “a” ou “b” da Lei nº 3.268/57). 

§ 5º Em todas as hipóteses previstas no caput deste artigo, o 

voto deverá ser proferido e considerado de forma integral. 

Desta forma, considerando que os mandatos duram cinco 

anos e muitos dos conselheiros são reiteradamente reeleitos, ob-

serva-se que as convicções e valores dos julgadores já são de 

pré-conhecimento dos seus pares, dada a natureza de jogo repe-

tido. Como exemplo dessa pré valoração, é possível fundamen-

tar a média de 33,26 processos por mês julgados pelo CFM atra-

vés de suas Câmaras e Pleno no período entre 2012 e 2016, con-

forme dados disponibilizados pela autarquia em seu sítio 

CONDENAÇÃO 
OU ABSOLVIÇÃO

CASSAÇÃO OU 
DEMAIS PENAS

PENAS 
PÚBLICAS OU 

PRIVADAS

OPÇÃO DENTRE 
O GÊNERO DA 

PENA DECIDIDO
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institucional. Ou seja, julgamentos reiterados geram comporta-

mentos reiterados e a sua consequente previsibilidade.  

Como bem destacam Sherwood, Sheperd e Souza (1994) 

e Pinheiro (2008), a eficácia do Judiciário é medida pela garantia 

de acesso, celeridade e previsibilidade de suas decisões. Consi-

derando que o Conselho de Medicina exerce a atividade judi-

cante em modelo similar ao judicial, tais critérios também de-

vem ser transpostos para a realidade administrativa, de modo 

que o comportamento padronizado por parte dos julgadores, em 

que pese uma exigência de conformidade do sistema com o fito 

de garantir a segurança jurídica, pode ser utilizado pelos pró-

prios jogadores para condução do jogo de modo mais favorável 

as suas pretensões.  

Neste cenário, os julgadores consideram os jogos anteri-

ormente expostos, de modo que consideram a possibilidade da 

sua escolha ótima não ser a majoritária e, estrategicamente, pro-

por um voto divergente que seja mais desejável em detrimento 

das demais opções disponíveis, observada a transitividade. Sig-

nifica dizer que um conselheiro que julga que o médico deve ser 

absolvido, mas sabe que não tem maioria para isso, deve propor 

um voto divergente condenatório com uma pena mais branda do 

que a externada pelo relator, revisor e/ou outros votos divergen-

tes possíveis. França, França Filho e Lana (2010) apontam que 

o Código exige que todos os julgadores presentes  obrigatoria-

mente devem votar, salvo os que estiverem, desde o início, na 

condição de observadores e sejam supranumerários. Logo, con-

siderando a obrigatoriedade do voto, os julgadores devem con-

siderar a propositura de voto divergente que não seja o mais de-

sejável, porém seja preferível à possível construção majoritária, 

aplicando-se, desta forma, uma estratégia da Teoria dos Jogos 

em razão da transitividade esperada.  

Ou seja, o julgador que entender que há maioria para a 

condenação, mas deseja optar pela absolvição deve buscar ser o 

voto divergente no sentido de garantir a condenação na pena 
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mais branda possível, considerando as particularidades do caso. 

Como bem destaca José Carlos Zebulum (2019), os julgadores 

permitem que valores e perspectivas pessoais influenciem no 

julgamento do mérito, de modo que os próprios conselheiros já 

têm imagens, construções e valores pré-concebidos dos seus co-

legas julgadores, de modo que a propositura do voto divergente 

deve estar arvorada em tal experiência com o objetivo de garan-

tir a melhor decisão absolutória ou condenatória possível dentre 

todos os cenários disponíveis. 

Todavia, essa construção estratégica só é possível na me-

dida em que conselheiros votam de forma binomial, ou seja, são 

sempre apenas duas cestas disponíveis para a escolha, além da 

existência de jogos anteriores que viabilizam uma análise preté-

rita do comportamento dos demais jogadores, permitindo a cons-

trução de uma estratégia clara em consonância com a transitivi-

dade esperada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Conselhos de Medicina possuem múltiplas atribui-

ções, a saber: judicante, cartorária, legiferante e executiva. Neste 

cenário, o presente estudo se propôs a analisar o julgamento 

ético a partir da Teoria dos Jogos e o poder daqueles jogadores 

que fazem a leitura adequada no quadro apresentado. 

Apesar da independência de esferas, as decisões dos 

Conselhos de Medicina têm forte influência nas demais esferas 

(administrativa, trabalhista, cível e penal), de modo que, para as 

partes envolvidas, uma condenação ou absolvição no sistema 

conselhal impactará indiretamente as esferas correlatas. 

Os julgadores são agentes de tomada de decisão que pos-

suem preferencias que são construídas ao longo do julgamento 

e, em parte, pré-concebidas, conforme seus valores, convicções 

e experiências pessoais/profissionais anteriores. Neste cenário, 

o julgador promove verdadeira leitura do julgamento a partir dos 



_1002________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

demais julgadores envolvidos com o fito de obter o melhor re-

sultado possível a partir de sua perspectiva individual. 

A Teoria Econômica defende a racionalidade do homo 

economicus está pautada na completude, transitividade e estabi-

lidade das suas preferências, de modo que ele consegue compa-

rar e decidir dentre as opções disponíveis, suas preferências não 

são voláteis e há uma lógica comparativa entre as cestas, de 

modo que se A > B e B > C, A > C.  

Ocorre que Arrow definiu que as decisões coletivas po-

dem não ser transitivas, na medida em que mudanças nas se-

quências a serem escolhidas poderão impactar no resultado final.  

Considerando que o julgamento ético pode apresentar até 

6 (seis) resultados diferentes  em relação à culpabilidade e ape-

nação (absolvição ou condenação em cinco penas distintas), o 

Conselho Federal de Medicina criou um sistema de votação que 

elimina o paradoxo de Condorcet apontado por Arrow, pois já 

preestabelece a ordem de votação e ainda exige que a decisão 

seja feita através de opções binárias, o que evita decisões intran-

sitivas e, ao mesmo tempo, viabiliza que haja maioria decisória. 

O jogador que atua como julgador no Conselho de Me-

dicina já sabe, em razão dos jogos repetidos, das preferências 

externadas pelos seus pares, de modo que, a partir dessa infor-

mação, poderá antecipar os movimentos de seus colegas conse-

lheiros e apresentar voto divergente que, apesar de não maximi-

zar de forma ideal sua utilidade dentre todas as opções disponí-

veis, é aquele factível em relação ao caso em julgamento. 

Deste modo, o voto divergente adquire papel fundamen-

tal na condução dos julgamentos, cabendo ao bom jogador pro-

mover a leitura adequada do jogo e a apresentação de voto di-

vergente conforme as preferências de seus colegas.  

Antes de representar uma conduta ilícita ou abusiva, o 

uso das informações decorrentes de julgamentos anteriores para 

maximizar sua utilidade é apenas uma atuação racional. Todo 

homem busca maximizar sua utilidade e seu benefício, de modo 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1003_ 

 

 

que a propositura de votos divergentes a partir das preferências 

de terceiros apenas demonstra que os agentes julgadores estão 

atentos aos movimentos de seus pares. 
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