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Processo: 0001542-50.2017.4.01.3312

Autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA-COREN-BA

Réu: MUNICIPIO DE ITAGUACU DA BAHIA

S E N T E N Ç A

(Tipo A – Resolução n. 535/2006 do CJF)

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo  Conselho Regional de 

Enfermagem da Bahia  –  COREN-BA  em face  do  Município  de  Itaguaçu da  Bahia, 

postulando a condenação na obrigação de manter enfermeiros no Hospital Municipal 

Amélia Carvalho em todo o seu período de funcionamento.

Em  abono  do  seu  pleito,  alega  que,  em  inspeção  ao 

estabelecimento do requerido, foi constatada a ausência de enfermeiros no local 

durante alguns períodos de funcionamento do hospital, sendo que o desempenho 

das atividades de técnicos e auxiliares de enfermagem necessita da supervisão de 

enfermeiro, consoante estabelece o artigo 15, da Lei nº 7.498/86.

Guarnecem a inicial procuração e documentos às fls. 16/71.

Postergada a análise do pleito liminar para momento posterior à 

oitiva do acionado (fl. 73).

Manifestação do réu às fls. 76/79.

Liminar deferida às fls. 83/86.

Requerimento do MPF de intervenção da lide na condição de fiscal 

da ordem jurídica (fl. 91).
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Regularmente citado, o município quedou-se inerte (fls. 93/94vº).

Em parecer às fls. 96/98, o Parquet federal opinou pela procedência 

do pedido.

Brevemente relatados, passo a decidir.

A Lei nº.  7.498/86, além de elencar as atividades privativas dos 

enfermeiros  (art.  11),  determina  que  as  atividades  realizadas  pelos  técnicos  e 

auxiliares  de  enfermagem,  “[...]  quando  exercidas  em  instituições  de  saúde,  

públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser desempenhadas 

sob orientação e supervisão de Enfermeiro” (art. 15 - grifos nossos).

Assim,  conclui-se  que  o  referido  diploma  legal,  sem  indicar  o 

número  mínimo  de  enfermeiros  necessários  por  unidade,  pretendeu  tornar 

obrigatória a presença, na condição de supervisor, em cada posto de enfermagem, 

de um profissional mais qualificado apto a orientar os atendimentos aos pacientes 

(no  caso,  de  um enfermeiro).  Presença  esta,  frise-se,  que deve ser  ininterrupta 

enquanto ocorrer a prestação dos serviços de saúde referidos naquela lei.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos:

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 

ATENDIMENTO ININTERRUPTO. LEI 7.498/1986 [...] 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 
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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. [...]. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.461 - RJ 

(2012/0170926-9),  RELATOR  :  MINISTRO  MAURO  CAMPBELL 

MARQUES.)

Firmada  a  premissa  jurídica  de  que  o  ordenamento  impõe  a 

presença de enfermeiro durante todo o período de funcionamento das instituições 

de saúde, resta avaliar se o município réu atende ou não a essa exigência.  E a 

resposta é negativa.
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Com efeito, em regular procedimento administrativo, a autarquia 

requerente, no uso de suas atribuições legais, detectou irregularidades na prestação 

do serviço oferecido pelo Hospital Amélia Carvalho. Como resultado de fiscalização 

junto à referida entidade de saúde, realizada em 21 de junho de 2016 (fls. 30/38), 

constatou-se  a  inexistência  de  enfermeiro  no  período  noturno  e  em  finais  de 

semana  (fls.  34).  Notificado  administrativamente  para  adequar-se  às  exigências 

legais (fls. 48/49 e 66/71), o demandado não adotou qualquer providência a fim de 

cumprir esse desiderato (vide relatório de visita técnica às fls. 55/59).

Na presente demanda, intimado para manifestar-se sobre o pleito 

liminar, o município limitou-se a afirmar que cumpria as determinações legais e as 

normas  do  COREN/BA,  juntando  “Escala  Chefia  de  Enfermagem”  do  mês  de 

janeiro/2017.

Todavia, ao contrário do que faz crer o réu, esse único elemento 

documental  por  ele  acostado  reforça  a  versão  fática  da  requerente,  de  que  o 

hospital  em  questão  não  conta  com  enfermeiros  durante  todo  o  período  de 

funcionamento.  A  simples  análise  do  documento  dá  conta  de  que  apenas  um 

enfermeiro está escalado para cada dia de trabalho, não sendo crível – ou mesmo 

possível – que cada um deles labore por 24 horas ininterruptas.

Diante  desse  cenário,  e  tendo  em  vista  que  o  réu  deixou  de 

apresentar defesa quando intimado para tanto (fls. 94vº), acolho a alegação de que 

o  município  autor  não  conta  com  enfermeiros  durante  todo  o  período  de 

funcionamento do Hospital Municipal Amélia de Carvalho. Como corolário, impõe-se 

o deferimento do pleito autoral.

Face ao exposto, julgo  procedente  o pedido formulado na petição 

inicial, extinguindo o feito com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para,  confirmando  a  decisão  liminar  proferida  às  fls.  83/86,  determinar  que  o 

Município de Itaguaçu da Bahia adote as providências necessárias para manter ao 

__________________________________________________________________________________________________________
______________Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES 
JUNIOR em 16/01/2019, 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 2830823312228.

                                 Pág. 4/5



 

  0  0  0  1  5  4  2  5  0  2  0  1  7  4  0  1  3  3  1  2      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IRECÊ

Processo N° 0001542-50.2017.4.01.3312 - 1ª VARA - IRECÊ
Nº de registro e-CVD 00016.2019.00013312.1.00610/00128

menos 1 (um) enfermeiro no Hospital Municipal Amélia Carvalho durante todo o seu 

período de funcionamento. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, com esteio 

no art. 18 da Lei 7.347/85.

Ao reexame necessário.

Publique-se. Registrada no e-CVD. Intimem-se.

Irecê, 16 de janeiro de 2019.

GILBERTO PIMENTEL DE MENDONÇA GOMES JUNIOR
JUIZ FEDERAL TITULAR
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