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OBJETO: SAÚDE - SERVIÇOS - ADMINISTRATIVO
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA-COREN-BA
REU: SANATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA

DECISÃO

A presente ação civil pública foi ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE 
ENFERMAGEM DA BAHIA (COREN-BA) em face da ASSSOCIAÇÃO SANFRANCISCANA DE 
ASSISTÊNCIA AO PSICOPATA DESVALIDO (SANATÓRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA), 

objetivando que seja determinado, em sede de tutela provisória de urgência, “que a ré conte com 

Enfermeiros para todo o seu período de funcionamento, especialmente os períodos noturnos e  

finais de semana, bem como, regularize a anotação de responsabilidade técnica que se encontre  

vencida”.  
Para  tanto,  desenvolve  o  seguinte  escorço  fático:  (i)  realizou  no  dia 

13/05/2016 fiscalização no  Sanatório Nossa Senhora de Fátima (CNPJ 14.661.987/0001-08), 

localizado  na  Rua  Princesa  Isabel,  n°  319,  bairro  Santo  Antônio  (fls.  30/46),  em  razão  das 

irregularidades verificadas nas atividades de enfermagem; (ii)  as irregularidades consistem na 

ausência  de  enfermeiros  em  partes  do  período  de  funcionamento  da  instituição,  além  do 

subdimensionamento  de  profissionais  dessa  área  (auxiliares  e  técnicos),  com  jornadas 

ininterruptas de trabalho acima dos limites legais, comprometendo a qualidade dos serviços e de 

vida dos funcionários do hospital, com afronta à norma prevista nos artigos 12, 13 e 15 da Lei n° 

7.498/86; (iii)  conforme relatório de averiguação e cálculo de dimensionamento atualizado até 

maio de 2016 (fls. 30/39) há apenas 4 enfermeiros para o total de 80 leitos, sendo necessário 

contratar mais 01 profissional para garantir o exercício das suas funções de forma eficiente 

durante todo o funcionamento do hospital; (iv)  a certidão de responsabilidade técnica do hospital 

encontra-se  vencida  (fl.  32);  (v)  em  razão  das  irregularidades  verificadas  nas  atividades  de 

enfermagem  instaurou-se o processo administrativo n° 277-DF/2016 16,  notificando-se o hospital 
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para  cumprir  as  exigências  legais  (fls.  45/46),  tendo  a  instituição  permanecido  inerte  neste 

aspecto. 

Instruiu a peça vestibular com documentos às fls.17/62. 

É o relatório. DECIDO.

A tutela  provisória  de  urgência  deverá  ser  concedida  quando  houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito reivindicado e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 

No  mérito,  encontram-se  presentes  as  condições  que  autorizam  a 

concessão de parte da medida.

Caracteriza-se a urgência do pedido pela probabilidade de a demora no 

trâmite processual prejudicar a satisfação final do direito postulado. 

Isso porque,  conforme narrado na exordial,  o  subdimensionamento  dos 

profissionais de enfermagem e a ausência de anotação de responsabilidade técnica põem em 

risco a saúde dos pacientes do hospital. 

Ademais, a situação fática persiste desde  maio de 2016, sem que o réu 

tomasse as providências cabíveis para a resolução desse problema, em que pese devidamente 

notificado pelo COREN em dezembro de 2016, conforme documentos de fls. 44/55, o que justifica 

a apreciação da medida. 

1. DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A  Lei  n.  6.839/80 dispõe  que  é  a  atividade  básica  da  empresa  que 

determina a obrigatoriedade do seu registro e da anotação dos profissionais dela encarregados e 

legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas 

profissões. 

No caso dos hospitais, em que pese a atividade-fim seja a prestação de 

serviços  médicos,  não  se  pode  vislumbrar  o  desempenho  dessas  funções  sem  o  auxílio 
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complementar de profissionais de enfermagem. 

A  atividade  precípua  de  serviços  médicos  (ambulatório,  internamento, 

urgência e emergência) com especialidade em psiquiatria desempenhada no hospital em análise, 

nesse caso, afasta a exigência de registro da instituição no Conselho Regional de Enfermagem, 

sendo suficiente a prática deste ato junto à autarquia profissional de Medicina. 

Todavia,  a  ausência  de  registro  do  hospital  junto  ao  Conselho  de 

Enfermagem não o dispensa da obrigação de providenciar  sua Certidão de Responsabilidade 

Técnica e designar um responsável técnico pela gestão dos serviços de enfermagem também 

desempenhados no estabelecimento e pelas respectivas anotações técnicas, tal como disposto 

nos artigos 1° e 2° da Resolução n° 302/2005 do Conselho Federal de Enfermagem, in verbis: 

Art.  1º –  A  Anotação  pelo  COREN,  da  Responsabilidade  Técnica  do  

Enfermeiro pela  gestão  do  Serviço  de  Enfermagem  de  todos  

estabelecimentos,  onde  houver  atividade  de  enfermagem,  passa  a  ser  

regida pela presente Resolução.

Art. 2º – Todo estabelecimento onde existem atividades de Enfermagem,  

deve obrigatoriamente apresentar Certidão de Responsabilidade Técnica de 

Enfermagem,  cuja  anotação  deverá  ser  requerida  pelo  profissional  

Enfermeiro.

Na hipótese vertente, o próprio relatório de fls. 30/37, datado de junho de 

2016, informa que a Certidão de Responsabilidade Técnica n° 0598/2016 encontrava-se vencida 

(item  7.2  do  aludido  relatório).  Entretanto,  ainda  no  ano  de  2016  emerge  do  relatório  de 

investigação, litteris: “quanto as notificações PJ nº 022/2016 e 023/2016 as quais foram lavradas  

em  razão  da  existência  de  profissionais  sem  inscrição  no  COREN/BA e  pela  Certidão  de  

Responsabilidade Técnica vencida, foram atendidas no prazo estabelecido”. Mais adiante colhe-

se a seguinte passagem: “Tem como Diretora Sra. Maria Olivia Dewilson de Oliveira e Enfermeira  
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO THIAGO QUEIROZ OLIVEIRA em 28/06/2018, com base na Lei 11.419 
de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 1688653305289.

                                 Pág. 3/10



 

  0  0  0  2  9  8  4  7  2  2  0  1  7  4  0  1  3  3  0  5      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUAZEIRO

Processo N° 0002984-72.2017.4.01.3305 - 1ª VARA - JUAZEIRO
Nº de registro e-CVD 00079.2018.00013305.2.00773/00032

RT  Gladys  Alexandra  Pessoa  Felix,  inscrição  no  COREN/BA  120.870-ENF,  Certidão  de  

Responsabilidade Técnica nº 0598/2016 com validade até 30/08/2017.”

 Portanto, ao menos nesse juízo perfunctório, não sobressai de maneira 

insofismável a irregularidade quanto ao descumprimento atinente à Certidão de Responsabilidade 

Técnica. A referência ao ano de 2017  - o que caracterizaria o exaurimento do prazo – é explicada 

pelo fato de a última atividade de fiscalização ter sido realizada ainda no ano de 2016 segundo as 

informações colacionadas aos autos.  Nesse contexto, não há razões para a imediata intervenção 

judicial.  

2. DO  PEDIDO  DE  CONTRATAÇÃO  DE  ENFERMEIROS  PARA  ASSSEGURAR  O 
DESEMPENHO  DAS  FUNÇÕES  PRIVATIVAS  DA CATEGORIA DURANTE  TODO  O 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Em sede de juízo de prelibação, o influxo das normas previstas nas Leis 
nºs 5.905/73 e 7.498/86 bem como o Decreto nº 94.406/87 conduz densidade jurídica suficiente 

para amparar o pleito da imediata atuação judicial. Como cediço, a Lei nº 7.498/86 regulamenta o 

exercício da atividade de enfermagem. Trata-se de um candente exemplo de reverberação da 

norma constitucional vazada no  art.  5º,  XIII1  a partir  da atuação do legislador ordinário. Isso 

implica  dizer  que  o  desrespeito  à  legislação  regulatória  afronta  invariavelmente  o  comando 

constitucional. Pois bem. Eis o comando inscrito logo no início da aludida lei, verbis:

Art.  2º A enfermagem  e  suas  atividades  auxiliares somente  podem ser 

exercidas  por  pessoas  legalmente  habilitadas  e  inscritas  no  Conselho 

Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. 

Parágrafo único. A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, 

1  Art. 5º XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer
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pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, 

respeitados os respectivos graus de habilitação

A leitura  do  dispositivo  permite  entrever  duas  conclusões  imediatas  e 

evidentes: (i) a lei não se limita a regular apenas a atividade estrita da enfermagem uma vez que 

também dispõe sobre as “atividades auxiliares”;  (ii)  subordina essas “atividades auxiliares”  ao 

profissional da enfermagem em sentido estrito.  A propósito, a própria legislação estabelece os 

requisitos para o título de “enfermeiro”. A transcrição da lei é de rigor, verbis:

Art. 6º São enfermeiros: I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por 

instituição de ensino, nos termos da lei; II - o titular do diploma ou certificado 

de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, conferido nos termos da lei; III - o 

titular  do diploma ou certificado de Enfermeira  e a  titular  do diploma ou 

certificado  de  Enfermeira  Obstétrica  ou  de  Obstetriz,  ou  equivalente, 

conferido por  escola  estrangeira segundo as leis  do país,  registrado em 

virtude  de  acordo  de  intercâmbio  cultural  ou  revalidado  no  Brasil  como 

diploma  de  Enfermeiro,  de  Enfermeira  Obstétrica  ou  de  Obstetriz;  IV  - 

aqueles que, não abrangidos pelos incisos anteriores, obtiverem título de 

Enfermeiro conforme o disposto na alínea d do art. 3º do Decreto nº 50.387,  

de 28 de março de 1961. (Destaquei)

Agasalhando a hierarquia entre as funções, a multicitada Lei estabelece as 

funções privativas desse profissional, a saber:

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-

lhe: I - privativamente: a)  direção do órgão de enfermagem integrante da 

estrutura  básica  da  instituição  de  saúde,  pública  e  privada,  e  chefia  de 

serviço e de unidade de enfermagem; b) organização e direção dos serviços 

de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; c) planejamento, organização, coordenação, 

execução  e  avaliação  dos  serviços  da  assistência  de  enfermagem;  h) 
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consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; i) 

consulta  de enfermagem; j)  prescrição da assistência  de enfermagem; l) 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) 

cuidados  de  enfermagem  de  maior  complexidade  técnica  e  que  exijam 

conhecimentos  de  base  científica  e  capacidade  de  tomar  decisões 

imediatas; (Destaquei)

Para  consolidar  essa  prevalência  do  “enfermeiro”  –  com  as 

responsabilidades  e  sujeições  também  decorrentes  desse  labor  –  em  relação  aos  serviços 

auxiliares, a Lei nº 7.498/86  dispõe expressamente2 que o exercício desses serviços auxiliares – 

técnico de enfermagem, auxiliar  de enfermagem e parteira – somente pode ser realizado sob 

orientação e supervisão de enfermeiro. Essa específica previsão nada mais representa do que a 

ênfase conferida pelo legislador na preponderância – diante da formação técnica – do enfermeiro 

em relação aos serviços que lhe devem auxílio. Ora, permitir  que as atividades de técnico de 

enfermagem,  auxiliar  de  enfermagem  e  parteira  fossem  exercidas  sem  qualquer  supervisão 

afastaria o caráter auxiliar – e aqui uso o termos da legislação pertinente – dessas atividades. 

Evidentemente, a conclusão ora adotada  - precipuamente a partir de uma 

interpretação gramatical e teleológica – em nada diminui a importância dos serviços auxiliares; ao 

revés, contribui para o fortalecimento de todos os profissionais da enfermagem e confere uma 

maior segurança para o exercício dessa fundamental atividade. 

Acerca do tema eis o entendimento da jurisprudência: 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
RECURSO ESPECIAL.  AUSÊNCIA DE PREPARO.  ART.  18 DA LEI  Nº 
7.347/85.  DESERÇÃO.  INAPLICAÇÃO.  CONSELHO  PROFISSIONAL. 
RESOLUÇÃO  146  DO  CONSELHO  FEDERAL  DE  ENFERMAGEM. 
HOSPITAL.  NÚMERO  DE  ENFERMEIROS  SUFICIENTES  PARA 

2 Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e 
privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro.
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ATENDIMENTO  ININTERRUPTO.  LEI  7.498/1986.  1.  De  fato,  a  ora 

agravante está dispensada do pagamento do porte de remessa e retorno do 

recurso especial,  diante  do benefício  concedido pelo  artigo 18 da Lei  n. 

7.347/1985.  Precedentes.  2.  O  fato  de  os  estabelecimentos  hospitalares 

cuja  atividade básica seja  a prática da medicina não estarem sujeitos a 

registro perante o Conselho de Enfermagem não constitui impeditivo a que 

sejam submetidos à fiscalização pelo referido órgão quanto à regularidade 

da situação dos profissionais de enfermagem que ali atuam. 3. Sabe-se que 

o COREN tem competência para fiscalizar e punir as instituições de saúde 

que  não  apresentam  profissionais  habilitados  para  o  exercício  da 

enfermagem, pode, inclusive, dar seu parecer acerca da suficiência ou não 

da  quantidade  e  qualidade  desses  profissionais.  4.  Note-se  que  a 

necessidade  da  presença  de  enfermeiro  durante  todo  o  período  de 

funcionamento  da  instituição  de  saúde  decorre  de  uma  interpretação 

sistemática e lógica da lei,  a qual não só reconhece suas funções como 

orientador e supervisor  dos profissionais  de enfermagem de nível  médio 

(artigo 15 da Lei 7.498/1986), mas, também, sua competência privativa para 

os "cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem 

conhecimentos  de  base  científica  e  capacidade  de  tomar  decisões 

imediatas", à luz do artigo 11, I, m, da Lei 7.498/1986. Ora, se somente ao 

enfermeiro  incumbe  exercer  os  cuidados  de  enfermagem  de  maior 

complexidade técnica e como não se pode prever quando uma situação que 

exige cuidados de tal porte irá aportar à instituição de saúde, forçosamente 

sua  presença  na  instituição  de  saúde  será  necessária  durante  todo  o 

período de funcionamento da instituição. 5. Foi nesse contexto que o artigo 

2º  da  Resolução  COFEN  n.  146/1992  apenas  regulou  (não  inovou)  a 

questão. 6. Assim, pode-se discordar - aspecto técnico discricionário - sobre 

quantos enfermeiros são necessários para quantos técnicos/auxiliares, mas 

não se pode opor óbice ao fato de que eles devem estar  presentes em 

quantidade suficiente no nosocômio,  de modo ininterrupto e permanente, 
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para que se possa atingir o fim colimado pela Lei n. 7.498/1986 (c/c Lei n. 

5.905/1973). 7. Em sendo a exigência em questão decorrente de normas 

legais válidas, é dizer, em sendo o pedido do autor juridicamente possível, 

necessária é a dilação probatória para verificar o efetivo cumprimento dessa 

mesma  exigência  pela  agravada.  8.  Agravo  regimental  provido  para 

determinar  o  retorno  dos  autos  à  origem  para  que  prossigam  com  o 

processo e procedam ao novo julgamento.  (AgRg no REsp 1342461/RJ, 
Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA, 
julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013) (Destaquei)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA.  TUTELA  ANTECIPADA.  CONSELHO  REGIONAL  DE 
ENFERMAGEM.  NECESSIDADE  DA  PRESENÇA  DE  ENFERMEIRO 
DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL. 
LEI N.º 7.498/86. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de antecipação dos efeitos 

da  tutela  na  Ação  Civil  Pública  n.º  0004197-29-2010.4.05.8000,  a  de 

determinar  que  o  Hospital  Ortopédico  de  Maceió,  entidade  privada  de 

saúde, em um prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa diária de 

R$  500,00  (quinhentos  reais),  incorporasse  ao  seu  quadro  funcional 

número  adequado  de  enfermeiros,  bem  assim  ordenar  a  suspensão 

imediata das atividades dos auxiliares de enfermagem, que, porventura, 

estivessem  atuando  sem  a  supervisão  de  enfermeiros,  além  de  se 

promover  a  inscrição  do  enfermeiro  responsável  técnico  perante  o 

COREN/AL.  2. De  acordo  com  a  interpretação  do  art.  15  da  Lei  n.º 

7.498/86,  se  faz  necessária  a  presença  ininterrupta  de  enfermeiro 

legalmente habilitado em unidades de saúde onde são realizados os atos 

típicos  de  enfermagem  descritos  nos  artigos  12  e  13  da  supracitada 

norma.  Tendo  em  vista,  portanto,  a  atividade  desempenhada  pelo 

estabelecimento  hospitalar  agravante,  o  cumprimento  da  referida  regra 
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impõe-se  essencial.  Registre-se,  outrossim,  que,  consoante  a 

jurisprudência  majoritária,  todas  as  atividades  desempenhadas  por 

auxiliares  técnicos  devem  ser  supervisionadas  diretamente  por 

profissionais  habilitados e  devidamente inscritos no COREN  .   3.  Com a 

determinação  judicial  de  se  proceder  à  inscrição  do  profissional  de 

enfermagem  responsável  técnico  junto  ao  COREN-AL,  se  pretendeu 

reforçar  a  norma  cogente  a  vedar  a  contratação  de  enfermeiros  não 

credenciados perante a entidade de classe correspondente para fins de 

fiscalização do exercício da profissão. 4. (...). 5. Precedentes: STJ, Agravo 

Regimento  no  AG  938749  -SP,  Rel.  Ministro  José  Delgado,  Primeira 

Turma, Decisão Unânime, Pub. DJ 03.03.2008; TRF da 4.ª Região,  AC 

200772000029910, Rel. Maria Lúcia Luz Leiria, Terceira Turma, Decisão 

Unânime,  Pub.  DJ.  28.10.2009;  TRF  da  3.ª  Região,  AC  798566,  Rel. 

Desembargador Mairan Maia Sexta Turma, Decisão Unânime, Pub. DJ. 

13.11.2009. Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido. (TRF 
da 5ª  Região -  AG 00125596120104050000,  Desembargador Federal 
José Maria Lucena,  - Primeira Turma, 13/01/2011) (Destaquei)

Assim, em um juízo de prelibação, urge a necessidade de realização de 

contratação de enfermeiros para sanar a carência desses profissionais na entidade de saúde ora 

demandada. Ressalte-se que a qualidade de hospital psiquiátrico exige a adequada capacitação 

do corpo técnico que, inexoravelmente, perpassa pela presença dos profissionais de saúde nos 

termos preconizados pela legislação3. 

Assim,  em  ponderação  de  valores,  a  necessidade  de  se  garantir  a 

efetividade do provável direito postulado se sobrepõe ao risco de eventual improcedência ao final. 

3 De fato, a  Lei nº 10.216/01 (“Lei Paulo Delgado”) -  marco na denomina luta antimanicomial – estabelece diversos 
direitos outorgados aos portadores de doenças mentais. Nos termos da Lei, o tratamento de internação exige que a 
unidade de saúde apresente assistência integral à pessoa portadora de deficiência, incluindo, por óbvio, os serviços 
médicos que abarcam – sem sombra de dúvida – toda uma gama de profissionais de saúde dos mais diversos ramos. 
Portanto,  a  ausência de enfermeiros – em sentido estrito  –  nos  termos da lei  especifica da  categoria  profissional 
enfraquece a proteção conferida ao portador de doença mental. 
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Ao lume do exposto,  com fulcro no art. 11 da Lei 7.347/85,  DEFIRO A 
TUTELA DE URGÊNCIA,  determinando  à   Associação  Sanfranciscana  de  Assistência  ao 
Psicopata Desvalido (Sanatório Nossa Senhora De Fátima) que realize, dentro do prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, processo de seleção de   01 enfermeiro  , por ser esta a quantidade 

indicada  pelo  respectivo  Conselho  (relatório  de  fls.70)  como  suficiente  para  assegurar  o 

desempenho satisfatório de atribuições privativas à sua categoria e ainda orientar e supervisionar 

os profissionais das categorias de nível médio, e exercer de forma satisfatória os cuidados de 

enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade  de  tomar  decisões  imediatas,  isso  durante  todo  o  período  de  funcionamento  do 

Sanatório  Nossa  Senhora  de  Fátima, de  forma  que  para  que  nenhum  procedimento  de 

enfermagem venha a ser praticado sem a devida orientação de profissional habilitado.

As determinações ora definidas devem ser cumpridas nos prazos acima 

estabelecidos, sob pena de multa diária  no valor de R$ 500,00(quinhentos reais). 

Cite-se  e  intime-se  o  réu  para,  querendo,  responder  aos  termos  da 

presente ação, bem como cumprir o determinado nesta decisão a título de antecipação dos efeitos 

da tutela.

Outrossim, intime-se a autora da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público Federal (art. 5º, §1º da Lei nº 7.347/85)

Publique-se. Intimem-se.          

Juazeiro/BA, 28/06/2018

THIAGO QUEIROZ OLIVEIRA
Juiz Federal Substituto

 no Exercício da Titularidade
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